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APRESENTAÇÃO

As dinâmicas espaciais do mundo pós-século XX estão transformando, intensamente, as 
políticas institucionais na atualidade, o que estrutura as bases de novas organizações políticas, 
econômicas, culturais e tecnológicas na contemporaneidade do século XXI. As mudanças em curso 
afetam o cotidiano de sociedades diversas conectadas por redes formais e informais através das 
quais se difundem estratégias de organização e ação político-territorial. Tais estratégias mudam 
as instituições, criando novos cenários para a gestão de políticas que reordenam constantemente 
os territórios, direcionando-os para geopolíticas diversas entre agentes e instituições, homens e 
governos, em múltiplas escalas de ação.

Acompanhando esse cenário de importantes mudanças, um grupo de pesquisadores territoriais 
(geógrafos, geopolíticos, gestores públicos…) reunidos em Manaus, em maio de 2013, decidiu criar 
a Rede Brasileira de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território (REBRAGEO), canal 
de estruturação de estudos espaciais capazes de ajudar a sociedade civil e os agentes públicos 
e acadêmicos a pensarem a formação político-territorial do mundo atual para nele atuarem de 
forma competente.

Essa foi a nossa proposta iniciada em outubro de 2014.
O evento I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território: 

racionalidades e práticas em múltiplas escalas (1° CONGEO) foi vertebrado pelos participantes 
da REBRAGEO como um primeiro esforço acadêmico para o reconhecimento das principais 
transformações e tendências político-territoriais do mundo de hoje, suas tensões, potencialidades, 
possibilidades, dinâmicas e perspectivas, com foco em pesquisas brasileiras em curso, com a 
participação de importantes investigadores internacionais da área.

Em quatro dias de intensas atividades acadêmicas, foram apresentadas cinco conferências de 
renomados pesquisadores nacionais e internacionais, quatro mesas coordenadas com a exposição 
de onze pesquisas nacionais de investigadores da Rede, cento de vinte e cinco trabalhos nos cinco 
eixos de grupos de discussão do CONGEO e trinta painéis de participantes de todo país. 

Cabe ressaltar que esse primeiro evento fez uma homenagem à grande geógrafa brasileira 
Bertha Koiffmann Becker, que nos deixou, como legado, importante obra sobre o espaço brasileiro, 
suas políticas territoriais, potencialidades e contradições como agente geopolítico internacional.

Este foi o primeiro de muitos eventos que serão estruturados pela Rede e os cientistas, 
estudantes e profissionais interessados no congresso já estão convidados para o 2° CONGEO, a ser 
realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a partir de 07 de setembro de 2016. 
Nesse próximo evento devem ser mantidas as contribuições plurais sobre os estudos territoriais em 
múltiplas escalas, ampliando-se mais ainda o escopo das discussões sobre o Brasil no mundo, suas 
dinâmicas políticas internas e a sua aproximação/afastamento do complexo sistema internacional 
de países da atualidade.
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A equipe de organização do 1° CONGEO, além do apoio dos grupos de pesquisa e programas 
de pós-graduação aos quais os investigadores da REBRAGEO estão associados, finaliza com “chave 
de ouro” o primeiro evento com a publicação dos anais com os trabalhos inscritos nos cinco eixos, 
e que servirão, com certeza, para o fortalecimento das pesquisas sobre a política, a geopolítica e 
a gestão do território no Brasil e no mundo, reforçando a produção de monografias, dissertações, 
teses, artigos em revistas nacionais e internacionais… que ampliem o papel da Academia brasileira 
na produção de pesquisas político-territoriais incentivadoras de caminhos mais equânimes e 
democráticos no refazer dos territórios.

O nosso muito obrigado pelos apoios indispensáveis da CAPES, FAPERJ, PUC-Rio e demais 
IES e grupos de pesquisa que, sem os quais, os resultados de qualidade obtidos durante o evento 
e a posteriori não teriam sido possíveis.

Rio de Janeiro, dezembro de 2014.

A COORDENAÇÃO GERAL

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO
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UMA ABORDAGEM GEOPOLÍTICA SOBRE OS ASPECTOS SOCIAIS E 
ECONÔMICOS DA REVOLUÇÃO RUSSA E A CONSOLIDAÇÃO

DO ESTADO SOVIÉTICO

GEOPOLITICS APPROACH ON SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE RUSSIAN 
REVOLUTION AND CONSOLIDATION OF SOVIET STATE
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GECÁSSIA MARIA DA COSTAiii
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RESUMO. O processo revolucionário que ocorreu por toda a Rússia no século XX, tornou-se modelo para as 
transformações sociais e econômicas no mundo. O termo revolução refere-se às lutas radicais que atinjam negativamente 
ou positivamente os mais variados aspectos da vida de um país, isto é, está relacionada basicamente com as relações de 
trabalho, hábitos cotidianos, hierarquia social e econômicos que permanecem no país após uma determinada mudança 
histórica. Dessa forma, o cenário mundial caracterizou-se por movimentos sociais ocorridos em vários países, os 
quais provocaram diversas transformações na sociedade. Um desses movimentos ocorreu em 1917 na Rússia, o qual 
ficou conhecido como Revolução Russa, tendo exercido forte influência nas demais sociedades. Assim, a Revolução foi 
um acontecimento histórico, liderado por Vladimir Ilyich Ulyanov (Lênin), o qual mobilizou a população através da 
conscientização revolucionária. Neste contexto, a revolução russa de novembro de 1917, dividiu opiniões de bilhões 
de pessoas, levando camponeses, soldados, operários e marinheiros guiados por Lênin e pelo partido Bolchevique 
(comunista) a realizar uma grande revolução sem destruir a liberdade individual, porém, com a finalidade de se construir 
uma sociedade socialista e, consequentemente superar a pobreza existente em seu país. Com base nesse fundamento, 
o objetivo geral do trabalho foi analisar como ocorreu o processo geopolítico da Rússia e sua revolução soviética. Os 
procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa foram documental e bibliográfica, em teses, dissertações, 
artigos, livros e periódicos relacionados com o tema.  Nesta perspectiva, o presente estudo foi baseado pacificamente 
em autores conceituados sobre o tema, tais como: Carmo (1989), Cotrim (2005), Azevedo (1988), Vicentino (2006), 
Moreira (2008) entre outros. Com a realização deste estudo, foi possível identificar a importância da revolução Russa 
para o mundo, tanto no contexto cultural, social, histórico quanto no econômico e político. 

PALAVRAS-CHAVE. Socialismo, Revolução, Movimentos Sociais.

ABSTRACT. The revolutionary process that occurred throughout Russia in the twentieth century, has become the 
mirror for any transformation in the world. The term revolution refers to radical struggles that negatively or positively 
achieve various aspects of life of a country, that is, is basically related to labor relations, daily habits, social and 
economic hierarchy that remain in the country after a certain historical change. Thus, the global scenario characterized 
by social movements in various countries, which led to several changes in the society. One such movement occurred 
in Russia in 1917, which became known as the Russian Revolution and exerted strong influence on other societies. 
Thus, the Revolution was a historic event, Vladimir Ilyich Ulyanov led by (Lenin), which mobilized the population 
through revolutionary awareness. Thus, the Russian Revolution of November 1917, divided opinions billion people, 
leading workers, peasants, soldiers and sailors led by Lenin and the Bolshevik Party (communist) to conduct a 
revolution without destroying individual freedom, and yes, with the purpose of building a socialist society and thus 
overcome the existing poverty in his country. On that basis, the overall objective of the study was to analyze how 
the geopolitical process of Russia and its Soviet revolution occurred. The methodological procedures used in this 
study were documents and literature in theses, dissertations, articles, books and journals related to the topic. In 
this perspective, the present study was peacefully based on respected authors on the subject such as: Carmo (1989), 
Cotrim (2005), Azevedo (1988), Vicentino (2006), Moreira (2008) among others. With this study, it was possible to 
identify the importance of the Russian revolution to the world, both in the cultural context, social, historical and on 
the economic and political. 
 
KEYWORDS. Socialism, Revolution, Social Movements.
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INTRODUÇÃO

O cenário mundial no decorrer do século XX foi marcado por movimentos sociais em diversos 
países, os quais foram responsáveis pelas transformações na sociedade. Um desses movimentos 
ocorreu em 1917 na Rússia, conhecido como Revolução Russa, a qual foi responsável pela melhoria 
de vida da população, tornando-se, dessa forma, grande influência para os demais países. Neste 
sentido, a Revolução foi um acontecimento histórico, organizado e liderado por Vladimir Ilyich 
Ulyanov (Lênin), o qual mobilizou a população através da conscientização revolucionária. Em 
decorrência da complexidade desse conflito, diversas vidas foram perdidas, provocando uma 
comoção a nível mundial. Após esse triste episódio ocorreu as mudanças econômicas, políticas e 
culturais que configuraram toda ordem internacional e todo território nacional soviético, regulando 
assim as relações de dominação entre as nações do mundo num determinado momento histórico.

Em contrapartida, a Rússia antes da revolução era um dos países mais atrasados do mundo, 
pois grande parte da população vivia no campo e a maioria de seus habitantes não sabia ler e 
nem escrever, em consequência disso, existia muita desigualdade socioeconômica, visto que, a 
nobreza russa possuía quase todas as terras, enquanto o restante da população era paulatinamente 
humilhado, não tendo direito a nada, a não ser trabalhar, submetendo, desse modo, aos privilégios 
dos grandes nobres da época.

Todavia, é importante ressaltar que as revoltas que marcaram o território Russo no século 
XX, foram marcadas por um longo período de repressão e insatisfação popular, que exigiam a 
retirada de seu país da Primeira Guerra Mundial ocorrida em 1914-1918, tendo como objetivo a 
derrubada do império explorador.   

Neste momento, a Rússia sob comando dos czares, era reconhecida como um dos países 
mais opressores e pobres do mundo, por outro lado, foi primordial para despertar o sentimento 
de construir uma sociedade na qual não haveria mais a propriedade privada nem classes sociais 
distintas.

Com base nesse fundamento, a Revolução Russa de novembro de 1917 dividiu opiniões no 
mundo todo, levando camponeses, operários, marinheiros e soldados guiados por Lênin e pelo 
partido Bolchevique (comunista) a realizar uma revolução sem destruir a liberdade individual, e 
sim, com a finalidade de se construir uma sociedade socialista e, consequentemente, amenizar 
a pobreza existente no país, ou seja, construir um socialismo baseado na democracia direta dos 
soviéticos. Portanto, um Estado Soviético.

Neste sentido, o objetivo geral desta pesquisa bibliográfica foi analisar o processo geopolítico 
da Rússia e sua Revolução Soviética. Os procedimentos metodológicos realizados foram pesquisa 
documental e bibliográfica em livros, monografias, artigos, teses, periódicos e dissertações.

Justifica-se o estudo tendo em vista a importância da Revolução Russa para o mundo, pois 
foi através dessa revolução que despertou no povo a força para lutar pelos seus ideais de justiça e 
igualdade, além disso, a revolução contribuiu para o desenvolvimento social, econômico e cultural 
da população de um modo geral.
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OS DESAFIOS PARA A REVOLUÇÃO NA RÚSSIA

Os problemas vividos pela população da Rússia no decorrer do século XX - foram ocasionados 
pelos valores impostos pelo Antigo Regime onde se chocava com o mundo capitalista emergente. 
Os grandes latifundiários, os oficiais do exército, o clero, no alto da pirâmide social, configuravam 
uma sociedade baseada na posse de terras e de títulos honoríficos. Fixando uma estrutura que 
carregava muitos aspectos do mundo feudal, a sociedade russa não mostrava o dinamismo de 
outras sociedades capitalistas. Os nobres proprietários possuíam a maior parte das terras férteis e 
exploravam o trabalho dos camponeses, que viviam em situação próxima à servidão (VICENTINO; 
DORIGO, 2012, p. 53).

De acordo com Aquino (1986, p. 122) “a Revolução Russa também foi um acontecimento que 
acarretou uma transformação radical na sociedade soviética, além de exercer marcante influência 
sobre as demais sociedades deste século XX.” Neste sentido, percebe-se que a revolução propiciou 
mudanças sociais, políticas e econômicas em toda a Rússia, além de servir de exemplo para outras 
nações do mundo.

Antes da revolução de 1917, no final do século XIX e início do século XX, a Rússia era um 
dos países mais atrasados do mundo comandada por uma monarquia absolutista liderada pelo 
czar1 Nicolau II, com isso, o poder do czar não era limitado por instituições legais, ou seja, ele 
comandava o país seguindo alguns costumes totalmente vinculados e mantidos pela nobreza 
rural (os latifundiários) e o setor militar. As pessoas viviam em péssimas condições sendo em 
sua maioria composta por camponeses pobres e analfabetos. Esses camponeses trabalhavam nas 
terras da nobreza rural como se fossem animais de carga para pagar os altos impostos e assim 
manter a base do sistema czarista de Nicolau II, viviam quase sempre esfarrapados e famintos, 
além disso, moravam em cabanas feitas de madeira tendo que suportar a baixa temperatura da 
região (SCHMIT, 2005). Neste sentido,

A economia do país era predominantemente rural, com ênfase na produção de trigo. Mais de 
80% da população morava no campo, sendo constituída, em sua maioria, por camponeses 
pobres que, até 1891, viviam submetidos ao regime de servidão. Mesmo depois da abolição 
legal da servidão, as condições de vida desses camponeses não melhoraram: faltavam técnicas 
adequadas para o plantio, e a produção agrícola era insuficiente para atender as necessidades da 
população. Para governar, o czar contava geralmente com o apoio dos grupos privilegiados da 
sociedade. Entre eles estava a nobreza rural, proprietária da maior parte das terras cultiváveis do 
país. Das famílias da nobreza rural provinham os oficiais do exercito e os principais dirigentes 
da Igreja Cristã Ortodoxa, a mais importante organização religiosa do Império Russo. Um 
setor de camponeses proprietários (os kulaks), os altos funcionários da administração pública, 
os oficiais militares e um pequeno grupo de industriais também formavam a base de apoio 
político a monarquia absolutista russa. (COTRIM, 2005, p. 425).

Para Aquino (1986, p. 122), ”o Tzar Nicolau II, chegou ao cúmulo do absurdo em declarar: 
Os russos podem morrer de fome, mas exportaremos o trigo necessário à obtenção de divisas”.

1 Azevedo (1988, p. 152) explica que “todo o poder estava centralizado na pessoa do czar (imperador). O imperador de todas as Rússias é um 
monarca autocrata e ilimitado”.
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Com base nesse fundamento, percebe-se que, grande parte dos camponeses e operários vivia 
em situação de inópia e extrema indigência, devido ao descaso por parte do czar e seus auxiliares, 
os quais não proporcionavam condições dignas de sobrevivência. Deste modo, 

Os salários eram insuficientes para o sustento, os locais de moradia caracterizavam-se pela 
imundície e falta de conforto, as roupas consistiam em verdadeiros farrapos remendados e 
sujos, a alimentação não era suficiente nem saudável, os locais de trabalho não ofereciam 
condições de segurança, as jornadas de trabalho duravam de 14 a 15 horas, era ilegal fazer 
greve, não tinham os trabalhadores direito à aposentadoria, férias ou indenizações por doença 
ou acidente no local de trabalho, sindicato não podia existir (AQUINO, 1986, p. 125).

Nesse contexto, os partidos políticos estavam proibidos, mais existiam partidos clandestinos 
escondidos da polícia. O principal partido de oposição era o Partido Social Democrata. Esse partido, 
no entanto seguia as ideias do socialismo cientifico de Marx e Engels. Que tinham como objetivo 
aproximar-se dos operários, camponeses, intelectuais, estudantes e pessoas da classe média para 
difundir os ideais socialistas e organizar a luta do povo russo contra a opressão tzarista (SCHIMIDT, 
2002, p. 54).

A partir de então, diante dessas e muitas outras injustiças sociais internas ocorridas na 
Rússia, os trabalhadores foram reagindo e constituindo projetos políticos, num processo de lutas 
operárias que em alguns casos resultou na criação de entidades inspiradas em ideias socialistas e 
revolucionarias (COTRIM, 2005, p. 426).

Segundo Azevedo (1988, p. 152) por volta de 1900, surge alguns partidos políticos que 
passaram a fazer oposição ao governo. Entre eles o Partido Operário Social-Democrática Russo. 
Esse partido logo se desdobrou em dois grupos: os bolcheviques (que significa “membros da 
maioria”), de tendência radical, e os mencheviques (“membros da minoria”), de tendência moderada 
e conciliadora.

É importante deixar claro que tanto os bolcheviques como os mencheviques eram socialistas, 
mas ambos os grupos concordavam que, naquele momento a Rússia não estava preparada para o 
socialismo (SCHIMIDT, 2002, p. 54).

A REVOLUÇÃO DE 1905 E 1917

A primeira chance de se fazer uma revolução se deu em 1905. Um ano antes, a Rússia tinha 
declarado guerra ao Japão. Os dois países disputavam algumas áreas banhadas pelo Oceano 
Pacífico, neste conflito saiu vitorioso o Japão por se mostrar imperialista e capaz de derrotar um 
país europeu, demonstrando a fraqueza da Rússia. Com isso aumentou as dificuldades do povo 
Russo. Todavia, por incrível que pareça, uma grande parcela das pessoas mais humildes acreditava 
que o tzar Nicolau II era um homem bom e preocupado com os pobres (SCHIMIT, 2002, p. 55).

Vicentino e Dorigo (2012, p. 54) afirmam que a primeira evidência de impasse político se 
deu em 22 de janeiro de 1905, quando uma manifestação popular em frente ao palácio de inverno 
dos monarcas em São Petersburgo, foi reprimida violentamente. Os manifestantes pacíficos e 
desarmados, queriam uma entrevista com o czar para lhe pedir a convocação de uma Assembleia 
Constituinte e implantação de melhores condições de trabalho e regras trabalhistas.
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Segundo Schimidt (2002, p. 56) Uma onda de indignação varreu a Rússia. Em todo o país 
houve levantes. Operários fizeram greve e foram para as ruas protestar. Na marinha de guerra, os 
marujos expulsaram os comandantes e assumiram o controle dos navios, colocando-os a serviço da 
revolução. Todo o país exigia direitos democráticos, liberdade para a imprensa, liberdade para os 
partidos políticos e eleições para a Duma (o parlamento). “Que a Rússia tenha uma Constituição 
democrática”.

Desse modo, constata-se que a revolta foi geral e atingiu todas as classes sociais, causando 
um verdadeiro caos em toda a Rússia e em seu sistema. Depois disso,

Uma onda de protestos e intranquilidade espalhou-se pelo império Russo, resultando em uma 
greve geral e em levantes militares, como o do encouraçado Potemkin, da esquadra do Mar 
Negro. Essa situação obrigou o czar a assinar o Tratado de Portsmouth, em 5 de setembro de 
1905, pondo fim ao conflito com o Japão. O país foi obrigado a entregar ao vencedor a parte 
setentrional da Ilha de Sacalina e a Península de Liaotung e a reconhecer os direitos exclusivos 
dos japoneses sobre a Coréia. Diante das crescentes manifestações, o czar lançou o Manifesto 
de Outubro, prometendo a instauração de uma monarquia constitucional e parlamentar. As 
agitações populares, tanto de trabalhadores da indústria como de camponeses, estimularam 
a formação dos sovietes - conselhos de trabalhadores – em várias regiões da Rússia, o que 
ativou a participação popular (VICENTINO; DORIGO, 2012, p. 54).

Azevedo (1988, p. 153) explica que “Os bolchevistas eram os que mais perto se encontravam 
dos trabalhadores. Eram também os mais bem organizados. Além disso, contavam com um líder de 
muita aceitação, Vladimir Ylitich Ulianon, ou Lênin.” Desta forma, afirma-se que o mesmo era um 
líder que passou muitos anos no exílio, por causa dos seus escritos e de sua atuação revolucionária 
contra o tzar e o sistema.

A partir de 1911-1920 as foças politicas ligadas às monarquias russas montaram uma 
organização contra revolucionária para derrubar o governo bolchevique, contando com o auxilio 
econômico e militar de países como Inglaterra, França e Japão, que temiam a repercussão das ideias 
socialistas. O governo bolchevique, portanto conseguiu mante-se no poder graças à resistência 
militar do Exército Vermelho (liderado por Trótsky). Após violenta guerra civil, o exército vermelho 
saiu vitorioso, assim, os membros do partido bolcheviques (que em 1918 mudaram o nome para 
o partido comunista) firmaram sua posição no comando do governo (COTRIM, 2005).

Constata-se que depois da Revolução de Março de 1917, os governos dos países capitalistas 
ocidentais procuraram isolar a Rússia socialista no cenário internacional, vista por país. Havia 
sovietes de operários, de camponeses, soldados e marinheiros organizados nas fábricas, quartéis e 
aldeias. Portanto, por meio dos sovietes, os trabalhadores passaram a decidir a sua vida sem ter de 
obedecer ao governo, patrões e aos comandantes militares. Nesse momento, Lênin percebeu que 
os sovietes eram realmente órgãos do poder, por isso, propôs que os bolcheviques convencessem 
das necessidades de derrubarem o governo provisório e iniciarem a construção do socialismo. Um 
socialismo que deveria se basear na democracia direta dos sovietes. Portanto, um Estado Soviético 
(SCHMIDT, 2002).

Com o fim da guerra civil, a Rússia pôs em pratica seus ideais socialistas, a partir dai a 
expansão do socialismo passa a ter conotação geopolítico-ideológica, fator que definiu em 1922, a 
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criação da URSS, abrangendo os territórios antes pertencentes ao império russo. Eram, portanto, 
15 Estados formando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com a direção do partido 
comunista centralizadas em Moscou, numa área territorial de aproximadamente 22 milhões de 
km² de extensão. Desse modo,

O governo centralizado da URSS decidiu implantar, antes de tudo, medidas que afetassem a 
produção para tentar organizar a política econômica do novo Estado. O custo dessa revolução 
foi pago pela população. A economia soviética, fundamentada na indústria de base e tecnologia 
e no desenvolvimento de armamento nuclear voltado para programas espaciais, fez com que os 
investimentos em indústrias de bens de consumo não fossem realizados do ponto de vista de 
inovações tecnológicas e da modernização da indústria, tal como ocorria no mundo capitalista. 
O sistema político era estruturado no poder central do partido comunista soviético e isso fez 
com que os conflitos internos fossem reprimidos pelo governo (CASTELLAR, 2002, p.184).

No entanto, com a morte de Lênin, em 1924, Stalin se tornou secretário-geral do Partido 
Comunista e Trotski passou a disputar o poder. Stalin defendia o conceito de que a União Soviética 
deveria instalar o socialismo em seu país e só depois tentar levá-lo a outros países, já Trotski 
acreditava que a Revolução Socialista precisaria ocorrer em todo o mundo, pois enquanto existissem 
países capitalistas, o socialismo não teria condições de sobreviver independente.

Durante um longo período de disputa entre Stalin e Trotski, Stalin saiu vitorioso e Trotski, 
em 1929, fora expulso da URSS e em 1940, por ordem de Stalin, foi assassinado no México. A 
União Soviética ingressou, então, na fase dos planos quinquenais, inaugurada em 1928. Os planos 
se incidiram na transformação da União Soviética numa potência industrial. Stalin ao assumir o 
governo proporcionou uma série de mudanças que resultou em um desenvolvimento econômico 
significativo para a população Russa. Nesta perspectiva, 

Por meio do planejamento econômico estatal, o país passou por grandes transformações, 
tornando-se uma das maiores potencias do século XX. Desenvolveu a indústria pesada, 
explorando reservas de carvão, ferro e petróleo, produzindo aço e ampliando a eletrificação. 
Mecanizou a agricultura e promoveu uma imensa coletividade do campo (extinção forçada 
da propriedade privada da terra), que atingiu mais de 60% das atividades agropastoris. 
Desenvolveu a educação publica, por meio do ensino obrigatório e gratuito, ampliando o numero 
de alunos, erradicando o analfabetismo, construindo muitas escolas e universidades. O lado 
perverso desse processo foi a implantação da ditadura stalinista, que perseguiu brutalmente 
todas as oposições. No período de1936 a 1938, ocorreram as chamadas depurações stalinistas 
(COTRIM, 2005, p. 432).

Assim, a URSS tornou-se uma grande potência econômica e militar vindo mais tarde competir 
com os Estados Unidos na conhecida Guerra Fria, contudo, após a revolução, a situação da população 
geral e dos trabalhadores pouco mudou no que diz respeito à democracia, pois o Partido Comunista 
reprimia qualquer manifestação considerada contrária aos princípios socialistas. Todavia, a segunda 
guerra mundial provocou uma estagnação econômica, devido os gastos militares excessivos 
crescentes começavam a comprometer os bons indicadores sociais e o crescimento econômico.
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DO PODER ABSOLUTO À DECADÊNCIA DA SUPERPOTÊNCIA 

Em meados da década de 1970, a União Soviética começou a se defasar econômica 
e tecnologicamente. Ficou evidente, mesmo para os próprios soviéticos, que o país era uma 
superpotência apenas por seu poderio militar, por seu arsenal nuclear e por sua capacidade de 
destruição em massa. Graças ao seu baixo dinamismo econômico, sua produtividade industrial não 
acompanhava nem de longe os avanços dos países capitalistas desenvolvidos mais competitivos. 
Seu parque industrial, sucateado, era incapaz de produzir bens de consumo em quantidade e 
qualidade suficientes para abastecer a própria população (MOREIRA; SENE, 2008, p. 323). Com 
base nesse fundamento,

A União Soviética travou grande conflito com os Estados Unidos pela influência ideológica no 
mundo durante algumas décadas. No início da década de 1980, entretanto, a União Soviética já 
se mostrava desgastada e incapaz de se sustentar em sua ideologia. Seus produtos e ideologia 
politica já estavam sucateados, várias medidas foram implantadas para tentar dar sobrevida ao 
sistema. A população já não estava mais satisfeita com as promessas comunistas e se revoltará 
com as rígidas regras impostas pela União Soviéticas ao longo dos anos (SOVIÉTICA, 2010).

Com base nisso, em 1985, Mikhail Gorbachev assumiu o governo e tentou reverter a situação, 
tentando fortalecer as repúblicas soviéticas e evitar a desintegração. Assim, o mesmo inicia 
a dura transição da economia planificada para a economia de mercado, isto é, transformou o 
sistema socialista em capitalista. Onde iniciou um período na URSS implantando a Glasnost e a 
Perestroika, que nada mais era senão a abertura ou nitidez política e a abertura da economia. O 
escopo era regularizar a situação econômica e política do país. Com isso, a URSS aceitou recursos 
estrangeiros e autorizou a criação de outros partidos políticos além do PCUS. Contudo, não fora 
possível manter as repúblicas unidas, assim as Repúblicas Soviéticas foram conquistando um por 
uma a sua independência (DESINTEGRAÇÃO DA URSS, 2012). 

Segundo Castellar (2002, p. 184) em 1989, houve a desintegração da URSS. O processo teve 
inicio em 1985, a partir de mudanças feitas por Mikhail Gorbatchev, líder da URSS, que propunha 
reformas econômicas e políticas-Perestroika e Glasnost. Em 1991, a URSS formou a comunidade 
dos estados independentes-CEI, na tentativa de afirmação geoestratégica diante do mercado 
capitalista que avançava pelo mundo. Por fim,

Em 1991, a URSS deixou de existir. A sua implosão assinalou uma dupla transição, que 
representa mais uma experiência de “engenharia social”. De um lado, no plano geopolítico, o 
território soviético desmembrou-se em quinze Estados, doze dos quais se agrupam frouxamente 
na Comunidade de Estados Independentes (CEI), cujo eixo é a Rússia. De outro, no plano 
geoeconômico, a propriedade estatal dos meios de produção entrou em colapso, dissolvendo-se 
em processo de privatização e através da abertura para investimentos externos (CASTELLAR, 
2002, p. 186).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o desenvolvimento deste trabalho pode-se perceber que a União Soviética foi o último 
grande império multinacional forjado por uma potência europeia, tendo como base o modo 
de produção feudal, governado por um czar de forma absolutista, além disso, era apoiado por 
grandes proprietários de terras que detinham a maior parte das terras férteis, onde os camponeses 
trabalhavam em meio à servidão. Percebe-se ainda que a rápida industrialização causou sérios 
problemas, pois a Rússia não suportou a drástica mudança e os camponeses ficaram ainda na 
situação de miséria. 

É Importante ressaltar que as insatisfações populares culminaram em grande movimento 
que resultou, portanto, na chamada Revolução de 1905, evento considerado ensaio geral para a 
grande Revolução Russa de 1917, que teve como principal líder Lênin. Até os dias atuais, esse 
processo revolucionário que ocorreu por toda a Rússia no século XX tornou-se o modelo a ser 
seguido por diversas sociedades/países.

REFERÊNCIAS

AQUINO, Rubim Santos Leão de. Fazendo a História: A Europa e as Américas nos Séculos XIX e XX. Rio de 
Janeiro: Isbn, 1986.

ARRUDA, José Jobson de A. História Moderna e Contemporânea. 27 ed. São Paulo: Ática, 1995.

AZEVEDO, L. de. A história dos Povos: Sociedade Mundial. São Paulo: FTD, 1988.

CAMPOS, Raymundo. História Geral. São Paulo: Scipione, 1993.

CARMO, Sônia Irene do. História Geral. São Paulo: Ática, 1989.

CASTELLAR, Sonia; MAESTRO, Valter. Geografia. 2. ed. São Paulo: Quinteto Editorial, 2002.

COTRIM, Gilberto. História Global. 8. ed.São Paulo: Saraiva, 2005.

GUERINO, Luiza Angélica. Geografia: A Dinâmica do Espaço Mundial. Curitiba: Positivo, 2010.

JUNIOR, Antonio Gaspareto. União Soviética. Disponível em < http://www. infoescola.com/historia/uniao-
sovietica>. Acesso em: 22 mar 2012. 

JUNIOR, Irineu. Formação e Desintegração da URSS. Disponível em: <http://www.coladaweb.com/historia/
formacao-e-desintegracao-da-urss>. Acesso em: 19 mar 2012.

MOREIRA, João Carlos; SENE, Eustáquio de. Geografia. São Paulo: Scipione, 2008.

REVOLUÇÃO RUSSA. Disponível em: < http://www.portalbrasil.net/historiageral_revolucaorussa.htm>. 
Acesso em: 20 mar 2012.

SCHIMIDT, Mario Furley. Nova História Crítica. 2. ed. São Paulo: Nova Geração, 2002.

ULAM, Adam B. Os Bolcheviques. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1976.

VESENTINI, J. William; VLACH, Vânia. Geografia Crítica: Geografia do Mundo Industrializado. 4. ed. São 
Paulo: Ática, 2009. 

VICENTINO, Cláudio. História Geral: Idade Média, Moderna e Contemporânea. São Paulo: Scipione, 1991.

VICENTINO, Cláudio. História Geral. São Paulo: Scipione, 1997.

VICENTINO, Cláudio. História Geral e do Brasil. São Paulo: Scipione, 2006.

VICENTINO, Cláudio; DORIGO, Gianpaolo. História Geral e do Brasil. São Paulo: Scipione, 2012.



diagramação: letra1@editoraletra1.com

Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 27-38. ISBN 978-85-63800-17-6
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RESUMO. O globo terrestre está dividido em aproximadamente 200 Estados soberanos. A formação desses Estados vem 
ocorrendo de diferentes formas e em distintos períodos ao longo da história. O presente trabalho pretende analisar a 
formação de países conhecidos como Estados-tampões, que surgem em territórios que têm sua independência ligada ao 
fato de estarem localizados entre potências rivais. Dentre as dezenas de casos existentes serão abordadas ocorrências 
em quatro continentes: a Europa, América, África e Ásia. Considerado pela diplomacia como uma ferramenta de solução 
de conflitos interestatais, cada Estado-tampão possui uma história própria, uma localização e uma razão de existir 
diferente. A análise da formação destes países é relevante para uma melhor compreensão dos conflitos e disputas 
territoriais que ocorrem hoje em regiões do planeta como o Oriente Médio, África e a Europa Oriental.   

PALAVRAS-CHAVE. Estado-tampão, potências, Estado, geopolítica.

ABSTRACT. The globe is divided into roughly 200 sovereign states. The formation of these states is occurring in 
different ways and at different times throughout history. This paper discusses the formation of countries known as 
buffer states, which arise in territories that have their independence linked to the fact that they are located between 
rival powers. Among the dozens of existing cases instances will be addressed in four continents: Europe, America, 
Africa and Asia. Regarded diplomacy as a tool for resolving interstate conflicts, each buffer state has its own, history 
and a reason for being different. The analysis of the formation of these countries is relevant to a better understanding 
of conflicts and territorial disputes occurring today in regions of the world like the Middle East, Africa and Eastern 
Europe. 

KEYWORDS. Buffer state, Powers state, State, Geopolitics.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho está constituído de eixos norteadores que auxiliam no entendimento do 
conceito chave deste trabalho − o Estado-tampão. O primeiro eixo trata da formação do Estado-nação 
que subsidia a análise do trabalho. Também é apresentada a questão dos limites e das fronteiras, 
necessária para a compreensão da realidade e da conceituação de alguns Estados-tampões. Na parte 
subsequente são apresentados quatro casos de Estado-tampão que serão analisados nesse trabalho. 
Por fim, são analisadas as consequências sociais e políticas da existência dos Estados citados.

Por todo o mundo temos inúmeros casos de grupos de pessoas que compartilham um passado 
e uma cultura comuns e buscam a independência de suas nações. Muitas vezes, a criação de novos 
Estados vai de encontro aos interesses dos países que perderão território. Essas reinvindicações 
envolvem distintos poderes, agentes e governos e resultam em conflitos que podem ocasionar 
guerras.

EIXO I GEOGRAFIA POLÍTICA E GEOPOLÍTICA CLÁSSICA E CONTEMPORÂNEA DOS SÉCULOS XX E XXI
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Este trabalho propõe analisar um tipo de formação de países que são denominados como 
Estado-tampão e surgem como porções de terras que têm sua independência relacionada a disputas 
entre potências inimigas. Um Estado-tampão pode ser entendido como país situado geograficamente 
e/ou politicamente entre duas ou mais potências (CHAY; ROSS, 1986), criado artificialmente, 
sem uma identidade definida.

No mundo existem mais de vinte países que podem ser classificados como Estado-tampão.  
Há mais de vinte países que são frutos deste tipo de independência. No entanto, este trabalho visa 
trabalhar de forma mais focalizada alguns deles. Entretanto, este trabalho ficaria com informações 
demasiadas e de caráter enciclopédico caso optasse seguir por esse caminho. Seria complicado 
realizar análises de todos os países, por isso se optou por escolher um país por continente, dentre 
os continentes são contemplados a África, América, Ásia e Europa. 

Dentre os Estados-tampões existem dois tipos específicos: a) aqueles criados de forma 
arbitrária e que reúnem povos, que possuem por vezes, diferentes línguas, e não tem uma identidade 
cultural e tampouco uma cultura comuns. Como exemplos podemos citar: o Afeganistão e a 
Bélgica; b) aqueles que possuem língua e cultura comuns mas que só adquiriram a independência 
em virtude de interesses geopolíticos externos à sua vontade. Nesse caso temos os exemplos de 
Polônia e Hungria.

A FORMAÇÃO DO ESTADO-NAÇÃO

As formações de Estados ocorreram por inúmeras razões, épocas e sentidos diferenciados. 
A fim de, conceituar e diferenciar as funções do Estado recorremos a Sànchez (1992) que divide 
em quatro acepções fundamentais para pensarmos o termo Estado. E são elas: a) Estado-nação; 
b) Estado-poder; c) Estado-território; d) Estado-administração. Cada uma destas conceituações 
apresenta distintos fundamentos e recorre a diferentes formas de análise. Com o intuito de 
apresentar a forma de análise do corrente trabalho, apenas o Estado-nação será exposto. Estado-
nação possui uma utilização corrente nos meios geográficos.

A palavra ‘Estado’ pode ser conceituada como uma instituição política que possui a soberania 
reconhecida pelo direito. Podemos entender nação como uma comunidade formada por pessoas 
que compartilhem de elementos históricos e culturais (FONT; RUFÍ, 2006). O termo Estado-nação 
se remete a uma instituição política que possui soberania sobre um determinado território, e que 
contempla elementos históricos e culturais em comum por um grupo de pessoas.  

No entanto, é importante salientar que tivemos ao longo da história alguns pensadores que 
orientaram e subsidiaram através de suas ideias a formação de países. O caso alemão sofreu uma 
influência direta de Ratzel que associou a questão do solo, o idioma, os costumes, dentre outras 
características para justificar seu pensamento (RATZEL, 1982). 

Ratzel além de ter auxiliado nos ideais nacionalistas também teve papel fundamental na 
formação da ciência geográfica. Todo o trabalho dos geógrafos alemães para que se conhecesse 
melhor o território foi de suma importância, para conseguir a independência da Alemanha. 
Maquiavel também deve ser citado como importante estudioso da causa dos Estados. Sua abordagem 
estava repleta de exemplos históricos e vinha a fornecer ferramentas aos detentores do poder de 
determinados territórios. Apesar do Estado italiano não ter sido formado nessa época seus escritos 
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foram de suma importância para a compreensão de algumas práticas geográficas e políticas de 
países até os correntes dias (MAQUIAVEL, 2008).

Rosecrance acrescenta elementos para pensarmos o Estado-nação. Os ímpetos revolucionários 
e nacionalistas auxiliaram no surgimento de Estados-nação com certa coesão interna, e com 
poucas políticas de cooperar entre Estados, que ocorreu em meados do século XIX (ROSECRANCE, 
1986). As inúmeras guerras e disputas que continuaram ocorrendo ao longo dos anos atestam 
os problemas decorrentes de Estados sujeitos a alterações, tendo como base uma expansão e/ou 
adequação de seus limites. 

Apesar de não ter utilizado o termo geopolítica Halford J. Mackinder foi considerado um 
grande pensador do tema. A sua teoria tem na geoestratégia a chave para o controle mundial. 
Mackinder realizou uma hierarquização de diferentes espaços e a eles atribuiu valores permanente 
para o poderio mundial (VESENTINI, 2005). A partir desta lógica atribuiu uma área central, a pivot 
area, que compreende uma imensa região localizada parte de sua extensão na Europa e outra parte 
na Ásia, que corresponde hoje a grande parte da Europa oriental, e a denominou de “heartland” 
(“terra-coração”). Mackinder coloque que se algum país dominasse o “heartland” dominaria o 
mundo (VESENTINI, 2005). 

Outro grande pensador da geopolítica mundial foi o geógrafo americano Nicholas J. 
Spykman que havia  se voltado para questões teóricas e metodológicas da geografia política, ao 
questionamento da geopolítica. A partir desta lógica realizou um estudo atualizando o pensamento 
de Mackinder e inserindo novos elementos na análise (COSTA, 2008). Do ponto de vista de 
Spykman o “heartland” de Mackinder não representava mais um papel decisivo, mas sim as regiões 
de contato e que vão em direção ao centro dos continentes, como as suas borás marítimas, estas 
regiões foram denominadas de “rimland” (caminho circunferencial marítimo). Estas zonas eram 
capazes de compensar e até mesmo superar o “heartland” (COSTA, 2008).

A formação e consolidação de Estados sempre foi objeto de análise e interferência de diferentes 
potências. As regiões citadas anteriormente – “heartland” e “rimland” - sempre foram palco de 
inúmeros conflitos ao longo dos anos. Por este motivo sempre houve um grande interesse das 
potências sobre toda esta região. A formação de Estados-tampões nesta área é uma realidade, 
através da forte pressão e apoio de potências rivais, a fim de, garantir a fragmentação do pivot 
area. Após o término de cada uma das duas guerras mundiais podemos ver uma fragmentação e 
também mudança nos mapa-múndi desta região, em função dos interesses de grandes potências 
que viam como problema a unificação num único Estado estas grandes extensões de terra.        

 Na busca de compreender a formação das fronteiras de alguns Estados, que inicialmente, 
eram moveis e também sujeitas a mudanças devido a critérios variados. Outro fator fundamental 
na construção dos limites internacionais, o mercado interno sempre teve importante papel na 
coesão dos Estados nacionais. Este também está sujeito aos poderes que comandam a gestão do 
território estatal. Podemos vislumbrar a partir da história dos referidos países estudados que a 
questão das fronteiras sempre esteve sujeita a mudanças.  

O Barão do Rio Branco através de seus escritos explana que a decisão sobre determinado 
limite nem sempre é natural, e ou de fácil decisão, devido ao elevado número de agentes envolvidos 
nas dinâmicas existentes. No que tange ao tema da fronteira norte brasileira e a disputa com as 
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potências (a saber, França, Países Baixos e Inglaterra) podemos notar que os acordos, discussões, 
reuniões, dentre outras práticas, foram frequentes, o que resultou no atual traçado para a fronteira 
do Brasil (JORGE, 1999). A partir do presente texto, vislumbramos que as fronteiras nem sempre 
são “fechadas” e podem se alterar dependendo do contexto envolvido. A dificuldade de se encontrar 
mapas de algumas regiões também reflete a falta de precisão e/ou definição de algumas áreas pelo 
mundo. 

LIMITE E FRONTEIRA

Estes dois termos, à saber limite e fronteira, possuem variadas e complexas significações. 
Com o intuito de embasar o presente trabalho foi utilizada a conceituação de Machado (1998). Para 
podermos entender limite como fator de separação, pois separa unidades políticas e permanece 
como um obstáculo fixo, não importando a presença de certos fatores comuns, físico-geográficos ou 
culturais (MACHADO, 1998). Na busca do entendimento e também conexões com o tema Estado-
tampão, que muitas vezes agrega fatores diferenciados dentro do mesmo país, não se importando 
com homogeneidades. O caso belga atesta diversas heterogeneidades ao longo de seu território.

A palavra fronteira é considerada como fonte de perigo e/ou ameaça devido à possibilidade de 
desenvolver interesses distintos aos do governo central (MACHADO, 1998). Através da configuração 
de pensamento da autora podemos remeter ao conceito-chave do texto, Estado-tampão, que 
apresenta o perigo para o controle do país. A heterogeneidade da população de um país pode 
acarretar a falta de representatividade de determinadas camadas da população, ocasionando 
problemas sobre o controle do território. As fronteiras podem ser perenes e os cidadãos de países 
vizinhos podem vir a ter mais similaridades com etnias, povos, tribos, dentre outros, do outro lado 
da fronteira que os habitantes do mesmo país. Com isso, podendo vir a acarretar problemas ao 
poder central do Estado. O caso uruguaio é um exemplo disso, através da similaridade geográfica 
da região, chamada de território platino podemos muitas vezes verificar inúmeras similaridades 
culturais que se refletem por toda a região sul do Brasil, todo o território uruguaio e também a 
porção leste da Argentina.

Os conceitos de limites e fronteiras são abordados ao longo do trabalho de forma sucinta, na 
busca de embasar de forma mais ampla os acontecimentos históricos e geográficos dos referidos 
Estados-tampões. A abordagem de maneira separada de cada país tem o intuito de dar mais riqueza 
a cada análise e forma de pensar de diferentes épocas e motivos e agentes envolvidos nas dinâmicas.       

EXEMPLOS DE ESTADO-TAMPÃO

Ao longo da história não faltaram países que estiveram entre grandes potências e tiveram 
suas políticas tanto internas quanto externas alteradas e/ou influenciadas por elas. Os Estados-
tampões encontram-se em determinadas regiões que estão imersas em um contexto mais amplo 
que envolvem um número grande de atores. Na América do Sul o caso uruguaio é o mais nítido 
caso de Estado-tampão. O país obteve sua independência com o apoio inglês, devido aos inúmeros 
conflitos que eram constantes entre a Argentina e o Império do Brasil, que ao longo dos anos 
alteraram o domínio da área.
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No continente europeu está repleto de exemplos de Estado-tampão. Em 1830, a Bélgica obteve 
sua independência em virtude da influência britânica. A Inglaterra promoveu a independência da 
Bélgica com o intuito de não deixar o porto de Antuérpia, que dava acesso ao interior da Europa, 
nas mãos de uma potência rival, como a Alemanha ou a França. A invenção da Bélgica não levou 
em consideração os elementos culturais, econômicos e/ou ideológicos da região, corrompendo 
valores intrínsecos a essa população. 

Na Ásia, o Afeganistão é o exemplo mais problemático da criação de um Estado-tampão.  O 
país nasceu com o intuito de separar o Império Russo e o Império Britânico da Índia. A reunião 
de inúmeras tribos, etnias, línguas e culturas diferentes resultaram em uma série de problemas 
internos que comprometem a viabilidade do país. Além disso, a consolidação do Afeganistão como 
Estado-nação vem esbarrando desde o início (o país ficou independente em 1919) nas rivalidades 
entre as inúmeras etnias que habitam seu território. 

No continente africano temos o exemplo mais peculiar entre os países escolhidos como 
Estado-tampão, o Congo-belga. A história desse Estado-nação, que de início foi uma colônia do Rei 
Leopoldo II – solução inusitada encontrada para as disputas entre Inglaterra, França e Alemanha 
– se assemelha a dos demais Estados do continente africano, cuja formação das fronteiras não 
respeitou os limites entre as tribos e povos originários. 

É importante salientar que cada caso de Estado-tampão possui uma história própria, localização 
e um momento histórico diferente. A análise da formação destes países é relevante para entender 
parte dos conflitos e os enclaves que atualmente ocorrem pelo mundo. A conceituação de Estado-
tampão pressupõe algumas características, como a formação de Estado possui como característica 
algumas outras. Devido a sua importância, se buscou o geopolítico Friedrich Ratzel para auxiliar e 
embasar a justificativa para a independência de alguns Estados, no caso específico dele, o alemão.  
Durante este artigo a utilização de mapas e até charges serão correntes, a fim de que consiga 
explicitar da melhor forma possível as mudanças e os problemas que cada Estado-tampão possui.

Para realizar um estudo mais aprofundado de cada um dos casos citados, acredito que seja 
válido apontar que, infelizmente terei de fixar questões mais gerais e dinâmicas de cada país. Ou 
seja, mesmo alguns atores influenciarem diretamente e também indiretamente a tomada de decisões 
em alguns países, a análise somente contemplará a posição que o Estado tomou, independente da 
possibilidade de políticas divergentes dentro do referido país. 

Nos parágrafos anteriores foram descritos de forma sucinta cada Estado-tampão, expondo 
motivos e agentes implicados em sua existência. Como etapa subsequente foi analisada de forma 
mais completa os motivos e as mudanças que ocorreram ao longo dos anos. Para isto, precisamos 
conceituar os termos de fronteira e limites, tão caros ao conhecimento geográfico.

A parte final do trabalho será composta de uma análise síntese dos quatro casos contidos 
e trabalhados neste artigo. O Barão de Rio Branco também é citado como elemento importante 
para entendermos nossas fronteiras e a questão dos acordos que são realizados, a fim de ajustar 
determinadas áreas pertencentes ou não aos países em foco. Como último ponto serão abordados 
questões atuais dos referidos países e também problemas provenientes de sua formação, que ainda 
estão na pauta para análise.
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REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI: UM ALGODÃO ENTRE DOIS CRISTAIS

O caso de Estado-tampão das Américas está intimamente ligado com o Brasil e mais 
especificamente com o estado mais ao sul do país, o Rio Grande do Sul. Toda a história desse 
estado foi associada a uma questão guerreira e de defesa das fronteiras. Ao visualizarmos o mapa 
da América do Sul podemos destacar dois países devido a sua extensão, são eles Argentina e Brasil, 
e partindo para outros elementos como população também se reflete esta mesma superioridade 
perante nossos vizinhos. Ao entrar nesta parte temos o Uruguai que é o clássico Estado-tampão, 
por ser aquele que está entre as duas potências.

A colonização espanhola do lado argentino em oposição ao lado brasileiro que foi colonizado 
por portugueses propiciou vários conflitos, devido à falta de limites e acordos claros entre os dois 
lados. Por diferentes momentos houve possessões que eram hispânicas e passaram para o lado 
português, muitas vezes por acordos e outras por batalhas e guerras que eram travadas quase 
ininterruptamente entre as tropas das fronteiras. Não se pode deixar de mostrar que os mapas 
de independência e os atuais foram se alterando ao longo dos anos, na figura 1 mostra como era 
a República Oriental do Uruguai em sua independência (PADRÓS, 1996).

FIGURA 1 – Formação do Estado uruguaio

Fonte: INDOIBERIA, 2014.

A partir desse mapa podemos entender um pouco a questão do sentimento platino, e as 
íntimas relações e semelhanças entre as pessoas que fazem parte dessa região. A atual fronteira 
compreende uma distinta área do que a que compõe o atual mapa. A expressão do Lord Ponsonby 
“(...) colocamos um algodão entre dois cristais.” explicita a vantagem inglesa de acabar com o 
impasse entre as duas potências visando o aumento de seu comércio e domínio político sobre 
toda a região (PADRÓS 1996). Podemos verificar a intensa comercialização inglesa logo após a 
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independência do Uruguai, com a manutenção do comercio de carnes e a importação de produtos 
industrializados da metrópole. A presença da marinha inglesa controlando e fornecendo suporte 
militar, a fim de, consolidar toda a parte mercantil do sistema e também os vários acordos que 
foram realizados com o favorecimento explícito dos ingleses em detrimento do recém-independente 
Uruguai (PADRÓS 1996).  

BÉLGICA: UMA CRIAÇÃO DA INGLATERRA

A Bélgica está situada entre grandes potências europeias, encravado entre Holanda, França 
e Alemanha. Esta posição lhe confere inúmeras influências externas e até hoje esse país sofre com 
a problemática linguística e territorial. O mapa linguístico abaixo demonstra como se configura 
questão do idioma no país belga (Mapa 1). A “construção” da Bélgica ocorreu devido a uma invenção 
dos inimigos principalmente da França que temiam uma expansão para o norte.

MAPA 1 – Bélgica: áreas linguísticas

O porto de Antuérpia possui um ponto chave no continente europeu, devido a sua localização 
que dá uma entrada por toda a parte continental da Europa. Com medo que essa posição privilegiada 
ficasse nas mãos de outra potência a Inglaterra influenciou diretamente a sua independência 
(BARREAU; BIGOT, 2007). Na história temos três momentos de tentativa sobre o domínio desse 
porto, o primeiro é o exemplo francês que através de Napoleão, Guilherme II da Alemanha e 
posteriormente Hitler. As questões separatistas e de mudanças internas, até o momento estão 
em pauta. O território da Bélgica sempre esteve em disputa pelas potências que atualmente fazem 
fronteira com a mesma.

Todo o sul da Bélgica possui forte influencia francesa, e os idiomas são um exemplo disto, 
como o mapa acima mostra. Na parte norte do território belga há a influência neerlandesa, que 
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mostra parte da artificialidade desse Estado-tampão. E podemos acrescentar também a pequena 
presença do idioma alemão nesse país, na área leste do país. Apesar da falta de coesão, em 1830, 
as potências com o “apoio” inglês reconheceram a Bélgica como um Estado neutro, e com a capital 
central em Bruxelas. Porque de acordo com o Duque de Wellington, a posse do porto de Antuérpia 
significava: “uma arma apontada para o coração da Inglaterra” (BARREAU; BIGOT, 2007). 

 
AFEGANISTÃO: TRIBOS RIVAIS DIVIDINDO O MESMO TERRITÓRIO

O caso de Estado-tampão da Ásia perpassa uma longa e complexa relação entre grandes 
potências, no referido caso, a Inglaterra e a Rússia. O referido país é uma província montanhosa do 
leste do mundo iraniano.  Atualmente, o Estado do Afeganistão possui inúmeros países que fazem 
fronteira com ele, no entanto iremos situar dois que se fazem necessários para o entendimento da 
questão da independência deste Estado. E também é importante mostrar através do mapa abaixo 
() como era a configuração desta área no período de disputa das grandes potências. 

Na porção sul tínhamos o caso da colônia do Império Britânico, à saber a Índia Britânica, que 
possuía um grande mercado de trabalho (mão-de-obra abundante e barata) e mercado consumidor 
para os produtos industrializados britânicos. E inúmeros interesses nesta área, não é à toa que 
foram travadas três guerras anglo-afegã, com o intuito de dominar toda esta região, contudo o 
Afeganistão resistiu exitosamente a essas investidas do Império Britânico (REGIANI, 2013). O 
norte do Afeganistão possuía como fronteira o Império Russo que vinha se expandindo e criando 
através das ferrovias melhores formas de controlar e também integrar seu vasto território. O mapa 
2 demonstra a área em disputa pelos impérios britânicos e russos. 

MAPA 2 – O Afeganistão e a rivalidade russo-britânica do séc. XIX
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O contexto histórico e os cenários da época juntamente com características geográficas 
se fazem necessárias para realizar um entendimento de toda conjuntura e todo o jogo político 
e institucional dessas potências. Dois fatos são dignos de nota e mostram a preocupação entre 
as potências envolvidas, primeiro a expansão a partir de 15 de novembro de 1897 e com sua 
finalização em 04 de dezembro de 1898, dos trechos que compreendem Merv-Kushinski, da 
Ferrovia Transcaspiana na região por parte dos russos. Do lado britânico como resposta temos a 
retomada de trabalhos de ligações ferroviárias na direção do Afeganistão. Em determinado estudo 
realizado nesta temática, o autor coloca um elemento curioso em seu trabalho, que é a utilização 
de camelos pelos britânicos na construção, ao invés de ferrovias temporárias e as obras aparecem 
como melhorias da rede ferroviária e não como uma verdadeira expansão que estava ocorrendo 
na época (REGINIANI, 2013).

O Império Russo a caráter de exercícios militares realizou operações no Cáucaso conseguindo 
deslocar tropas em oito dias até a fronteira afegã. Neste momento cada potência a seu modo se 
preparava para expandir e controlar seus domínios, contudo é necessário colocar a questão do 
Estado afegão via seu território cada vez mais cercado por poderosas potências e de 1880 a 1901 o 
rei do Afeganistão baniu a construção de ferrovias e linhas de telégrafos no país, uma vez que eram 
construídas por potências estrangeiras, e vinham a serem utilizadas pelas mesmas (VÁSQUEZ, 
2013). 

Após este período de grande instabilidade entre o Império Britânico, o Império Russo e o 
Afeganistão, houve uma minimização dos interesses por está região, pois no continente europeu 
começava a ascensão da Alemanha. Então, as duas potências entraram em acordo e se eximiram 
dos assuntos tangentes ao Afeganistão, que mais tarde, à saber sua independência ocorreu em 
1919, veio a se tornar um Estado-tampão entre estas duas potências (REGIANI, 2013).

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO: O RESULTADO DA RIVALIDADE EUROPEIA

A exploração do continente europeu ocorreu de forma indiscriminada ao longo dos últimos 
séculos por diferentes potências que viam ali, uma área para dominação e expansão de suas áreas. 
A famosa conferência de Berlim realizada em 19 de novembro de 1884 e 26 de fevereiro de 1885 
teve como escopo organizar, na forma de regras, a ocupação do continente africano. Os atuais 
mapas políticos da África atestam de que a partilha não pensou em questões étnicas e nem pensou 
nos povos do continente afetado. É interessante analisar os antigos mapas da partilha juntamente 
com os atuais mapas, e notar a similaridade de inúmeros países.  

O atual Estado-tampão da República Democrática do Congo surgiu como uma solução 
para as disputas entre as potências europeias, tendo sido atribuído ao rei Leopoldo, da Bélgica. 
Posteriormente, após o tratamento extremamente desumano e cruel do rei para com os nativos o 
território passou ao controle do Estado, sendo denominado Congo-Belga (BARREAU; BIGOT, 2007). 

Esta vasta região africana foi conhecida como sendo a mais rica colônia africana. Outro 
elemento assinalado na parte superior do texto é a questão de não respeito às questões étnicas e 
culturais dos povos originários do continente africano. Muitas vezes as fronteiras impostas pelos 
“colonizadores” dividiam tribos e etnias, sem se preocupar com as consequências implicadas. O 
caldeirão étnico do Congo prejudica enormemente qualquer tentativa governamental de trabalhar 
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com políticas mais homogêneas, devido às diferenças existentes entre as tribos que não respeitam 
as fronteiras dos mapas.

A grande variedade cultural composta dentro do mesmo país, tendo ainda dentro de cada 
divisão grupos minoritários não representados agrega-se a outra questão: a das línguas e dialetos 
(BARREAU; BIGOT, 2007). O mapa 3 demonstra a diversidade linguística do país.

MAPA 3 - Idiomas predominantes na República Democrática do Congo

Apesar das variáveis tribais, linguísticas e características do território da República Democrática 
do Congo, a formação deste Estado-tampão manteve grande parte do traçado colonial. Muitas 
das colônias africanas obtiveram sua independência através de guerras. No entanto, apesar das 
guerras os laços com a “metrópole” ainda se manteve, com o comércio e a dependência em vários 
aspectos. O caso desse país reflete a dependência de produtos industrializados em virtude de sua 
grande exportação de produtos primários.  

CONCLUSÕES

Os Estados-tampões embora tenham nascido sob a influência de interesses externos e 
tragam consigo aspectos de artificialidade podem vir a se tornar, ao longo do tempo, verdadeiros 
Estados nacionais, podendo desenvolver características culturais próprias. Este artigo buscou 
explanar algumas das ideias que perpassam a formação dos Estados-tampões. Atualmente, nem 
todos os Estados-tampões analisados no texto sofrem com problemas internos que contestam 
sua legitimidade.
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No caso da Republica Oriental do Uruguai, a estabilidade política é uma característica 
histórica e a identidade nacional está presente desde a conquista da independência. Apesar de o 
Uruguai estar entre potências econômicas consegue exercer sua diplomacia e seu poder através 
de acordos e políticas de cooperação sul-americanas. 

A independência da Bélgica é um dos maiores exemplos de Estado-tampão, que ainda 
possui sérios problemas internos. suas regiões linguísticas, divididas em três línguas e em etnias 
diferentes. Podemos verificar ao norte a região denominada de Flandres, economicamente mais 
privilegiada tendo como idioma o neerlandês. Na parte sul há a região da Valônia, cuja área está 
em decadência econômica e o idioma é o francês. E também fazendo parte deste contexto temos 
pequenas áreas do leste que fazem parte de Flandres, aonde o idioma oficial é o alemão. Até hoje 
temos disputas pela mudança de bandeira, de alteração nas leis, questões de maior participação 
da parte sul no Estado belga.

No Afeganistão a situação apresenta uma grande complexidade, devido ao tipo de independência 
que obteve, e ao fato de sempre estar condicionada a influência de países próximos. É relevante 
assinalar a invasão da então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) no ano de 1979, 
que além de ter devastado a frágil economia afegã possibilitou o domínio do grupo Talibã apoiado 
pelos Estados Unidos. Nos anos 2000 sofreu uma nova intervenção militar, desta vez, arquiteta 
pelos Estados Unidos e alguns países aliados, em resposta aos ataques terroristas de 11 de setembro 
de 2011. E novamente veem a devastar toda a população desta área. Apesar das vastas reservas 
de lítio essenciais para a produção de baterias, a produção de drogas do país com o ópio apenas 
aumenta apesar das tropas norte-americanas continuarem no Afeganistão. 

A generalização de determinadas situações é complicada, entretanto a partilha realizada 
no continente africano é na maioria dos países ainda um problema. No referido caso, a República 
Democrática do Congo a diversidade étnica ainda apresenta problemas no caso de uma 
representatividade de grande parte do país. Os elementos externos, através de interesses são 
recorrentes e tendem a favorecer esta ou aquela força que venha atender suas necessidades. Este 
Estado-tampão possui uma grande riqueza no sentido de sua terra, no entanto as formas que estão 
explorando essas riquezas não tendem a priorizar as reais necessidades da população congolesa. 

Ao pensarmos o conceito de Estado-tampão e verificarmos algumas diferenças atuais entre 
os mesmos, temos a não determinação sob a real condição de determinado país a partir de sua 
criação, a partir dos casos expostos nesse trabalho. O trabalho de Friedrich Ratzel com o objetivo de 
unificar um “povo” (caso da Alemanha, em 1870) através de um idioma, uma região e características 
homogêneas foram usados por ele para embasar suas ideias. 

O livro “O Príncipe” fornece subsídios e formas de fazer, através de inúmeros exemplos 
trazidos pelo autor, que aborda o caso específico da Itália. A dificuldade de conseguir materiais 
que embasassem o referido artigo também ajudou a compreender de forma mais completa toda 
a dinâmica que envolve a independência de vários países. 

O Estado-tampão apesar de ter sido legitimidade por potências, ainda hoje traz discussões e 
problemas para populações que não se sentem representadas e nem legitimadas pelos países que 
vivem. Por ter de tratar de vários países, as informações sobre os Estados não vieram a contextualizar 
de forma plena toda a realidade. Esse trabalho buscou mostrar, mesmo que de forma superficial a 
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interferência e o motivo de independência de alguns países. Na tentativa de assinalar que alguns 
problemas que atualmente influenciam em sua agenda, são resultado de elementos criados na 
sua formação.
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TERRITÓRIO E HEGEMONIA NO TEAR DAS RELAÇÕES
INTERNACIONAIS NA COOPERAÇÃO SUL-SUL - APONTAMENTOS SOBRE 

A APROXIMAÇÃO BRASIL–ÁFRICA

TERRITORY AND HEGEMONY IN THE INTERNACIONAL RELATIONS AND COOPERATION 
SOUTH-SOUTH - NOTES ABOUT THE PARTNERSHIP BRAZIL-AFRICA
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RESUMO. No período atual é percebido o fortalecimento das relações econômicas e políticas entre países tidos como 
“periféricos e semiperiféricos”. Essas aproximações demandam, para além da cooperação econômica, o incremento 
tecnológico e o desenvolvimento de infraestruturas territoriais e sociais. Alguns autores chamam essa aproximação de 
cooperação Sul-Sul em alusão a um modelo mais “brando” ou menos “perverso” estabelecido na interação econômica 
e política “Norte-Sul”. Todavia, isso não significa que este tipo de cooperação não tencione elementos importantes à 
Geografia e as Relações Internacionais como as questões Territoriais e Hegemônicas. Desse modo, apontamos como 
necessidade repensar criticamente essa Relação Sul-Sul, pois embora esse tipo de cooperação se mostre resistência ao 
modelo vigente, em toda relação econômica e política haverá relações de dependência devido a assimetria econômica 
entre esses países o que pode revelar operações desvantajosas. A fim de elucidar discutir a relação entre território e 
hegemônica nas relações sul-sul, o presente trabalho busca apresentar os elementos que são mobilizados no tear da 
aproximação do Brasil com os países do continente africano, exemplificando como outros agentes (empresas e órgãos 
de fomento) além dos Estados estão envoltos na apropriação do território africano e, por consequência, na expansão 
hegemônica Brasileira.  O presente estudo passa por uma revisão da atual ordem mundial e do balanço de poder 
discutindo autores como Hobsbawm (1995, 2008, 2007), Hardt e Negri (2010, 2005), Negri (2005), Agnew (2008), 
Harvey (2009) e Chomsky (2004), e especificamente sobre as relações sul-sul e a aproximação Brasil-Africa: Krasner 
(1985) Pautasso (2010); Lima, (2005) Hurrell et al. (2009) Vesentini (2010). Como parte da análise, apresenta-se 
o horizonte de correlação entre hegemonia e território a fim de validar a tônica das demandas territoriais desta 
cooperação baseadas das leituras de Raffestin (1993), Saquet (2007), Haesbaert (2006), Agnew (2005). Salientamos 
que a concepção de território, na contemporaneidade ultrapassa a visão clássica onde este era considerado a espaço 
circunscrito pelo Estado. O território deve ser entendido em sua genealogia que permite a compreensão das relações 
de poder e de sua apropriação, mesmo que se revele no âmbito da representação. O território traz consigo as 
expressões de Soberania e Hegemonia que podem inferir sobre a libertação e aprisionamento. Por isso a concepção 
contemporânea de território, nos permite perceber como agentes, além dos Estados (Brasil e os países Africanos), 
as empresas, as instituições de fomento à pesquisa e inovação são importantes elementos estratégicos no tear das 
construções hegemônicas nas relações sul-sul. 

PALAVRAS-CHAVE. Território, Hegemonia, Relação Sul-Sul, Brasil, África.

ABSTRACT. In the current period is perceived to strengthen the economic and political relations between countries 
considered “peripheral and semi-peripheral”. These approaches require, in addition to economic cooperation, 
technological advances and the development of territorial and social infrastructures. Some authors call this approach 
to South-South cooperation in allusion to a less “perverse” model more “soft” or that it is established in the economic 
and “North-South” political interaction. However, this does not mean that this kind of cooperation does not intend 
to important elements Geography and International Relations as hegemonic and territorial issues. Thus, as pointed 
out the need to critically rethink that South-South relation, as though this type of cooperation is show resistance 
to the current model, in all economic and political relationship will be dependent relationships because of economic 
asymmetry between these countries which can prove disadvantageous operations. In order to elucidate discuss the 
relationship between territory and hegemony in south-south relations, this paper seeks to present the elements that 
are deployed on the loom of the approaching Brazil with African countries, exemplifying how other agents (companies 
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and funding agencies) than states are wrapped in the appropriation of African territory, and consequently, the 
Brazilian hegemonic expansion. This study involves a revision of the current world order and the balance of power 
as authors discussing Hobsbawm (1995, 2008, 2007), Hardt and Negri (2010, 2005), Negri (2005), Agnew (2008), 
Harvey (2009 ) and Chomsky (2004), and specifically on the south-south relations and the Brazil-Africa approach: 
Krasner (1985) Pautasso (2010); Lima (2005) Hurrell et al (2009) Visentini (2010). As part of the analysis is presented 
a correlation between hegemony and territory in order to validate the keynote of the territorial demands of this 
cooperation based readings Raffestin (1993), Saquet (2007), Haesbaert (2006), Agnew (2005). We emphasize that the 
concept of territory, nowadays exceeds the classical view where this was considered the space circumscribed by the 
state. The territory must be understood in their genealogy that allows the understanding of power relations and their 
appropriation, even if it appears within the representation. The territory brings with expressions of sovereignty and 
hegemony that can infer about the liberation and imprisonment. So the contemporary conception of territory allows 
us to understand how agents than the United (Brazil and African countries), firms, institutions that foster research 
and innovation are key strategic elements in the loom of hegemonic constructions in the south-south relations.

KEYWORDS. Territory, Hegemony, South-South Relations, Brazil, Africa.

APRESENTAÇÃO DO TEMA

A compreensão da geografia do mundo contemporâneo perpassa o reconhecimento de um 
reordenamento do poder mundial (AGNEW, 2005). Há uma nova conjuntura política que (re)
escalona centros de poder para além do centralismo norte-americano, sobretudo, marcando a 
emergência de “Estado Força” na balança de poder Mundial, em âmbito econômico e político (como 
a China, Rússia e mesmo o Brasil).

Segundo Gilberto Dupas (2008) também há a emergência de novos atores, como ONG, grupos 
terroristas e empresas que diante das dinâmicas econômicas e tecnológicas atuais ganham cada vez 
mais possibilidades de ampliar suas ações, que são contextualizadas no ciclo atual de acumulação.  
Para além da hegemonia dos Estados paira a Hegemonia do Capital (HARVEY, 2009, CECEÑA, 
2008). É portanto nesta conjuntura hegemônica do capital, que processos transversais de realizam. 
Longe de apontar que novas relações econômicas entre países periféricos e semiperiféricos são 
contrapropostas a esta hegemonia, é percebê-las como parte inerente que permite a continuidade 
deste ciclo, mesmo que por vias alternativas.

Neste contexto se insere o que se denomina relações Sul-Sul, todavia, a questão que se coloca 
para uma análise geográfica é saber como as noções de território e de hegemonia contribuem para 
o entendimento da cooperação econômica entre esses conjuntos de países. Entendemos aqui, que 
a projeção hegemônica é percebida, também, na projeção territorial neste tipo de cooperação, 
como um binômio. Ou Seja, na medida em que há territorializações nos avanços deste tipo de 
cooperação há uma expansão hegemônica do Estado que projeta sua rede de influencia a partir de 
ações de suas empresas públicas e privadas, instituições de pesquisa e mesmo no procedimento 
de ações diplomáticas.

Para compreensão de tal problemática, indica-se a necessidade de entender como se estabelece 
essa questão na cooperação sul-sul, bem como pensar uma delimitação de análise que se concentra 
na cooperação Brasil-Países africanos. Desse modo, será feito a exposição das discussões e resultados 
que permearam as pesquisas realizadas no âmbito do LAGEPPE – Laboratório de Geografia Política 
e Práticas Educativas – da UFRRJ, que tiveram como mote o mapeamento da atuação de empresas 
e o resgate sobre o entendimento da projeção Brasileira sobre o continente Africano.
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PROBLEMÁTICA/QUESTÃO CENTRAL

No período atual é percebido em âmbito internacional o fortalecimento das relações econômicas 
e políticas entre países tidos como “periféricos e semiperiféricos” (KRASNER, 1985). Essas 
aproximações demandam, para além da cooperação econômica, o incremento tecnológico e o 
desenvolvimento de infraestruturas territoriais e sociais. Alguns autores chamam essa aproximação 
de cooperação Sul-Sul1 (PAUTASSO, 2010; LIMA, 2005), em alusão a um modelo mais “brando” 
ou menos “perverso” que a estabelecida na interação econômica e política “Norte-Sul”.

Segundo Diego Pautasso (2010, p. 49) a associação entre países do Sul emerge com maior força 
após 1970, momento em que se configura uma conjuntura de Reordenamento do Poder Mundial. 
É importante reafirmar que neste mesmo período as relações sistêmicas do capital encontram um 
momento de crise dado à dinâmica energética do petróleo, onde países periféricos que, dotados 
de grande parte destes recursos, iriam impor novas regras sobre preços e comercialização desta 
commodity em âmbito internacional (STOKES, 2005). Destarte, a importância destes países do 
Sul foi exemplificada nesta crise do petróleo onde o jogo de equilíbrio de forças é reconfigurado 
em escala global.

Autores como Eric Hobsbawm (1995, 2008, 2007), Michel Hardt e Antoni Negri (2010, 
2005), Antônio Negri (2005), John Agnew (2008), David Harvey (2009) e Chomsky (2004) são 
unanimes em reconhecer a predominância de uma hegemonia norte-americana, mas também 
seus vislumbres de crise. É oportuno apontarmos que a ordem mundial de poder que se constituiu 
ao longo destas três últimas décadas apresenta-se com forte apelo para com algumas economias 
emergentes do Sul e seu potencial de associação e cooperação. Os estudos do internacionalista 
Daniel Flemes (2010) chamam a atenção para o papel de países que constitui o BRIC2 representando 
um novo equilíbrio de forças constituindo alternativas financeiras, políticas e econômicas de 
desenvolvimento e cooperação.

Diego Pautasso (2010, p. 53) destaca, também, que “os países emergentes são justamente 
a síntese das transformações internacionais, pois representam a alteração no balanço de poder”.  
Desse modo, é possível vislumbrar que esses países emergentes se tornam centralidades de poder 
e que se torna de suma importância de entender sua política externa e os impactos na construção 
de sua hegemonia.

O Brasil é considerado um país emergente. Para pensar as questões territoriais e hegemônicas 
que cercam a cooperação Sul-Sul, opta-se em delimitar a análise centrando no entendimento do 
mapeamento das ações brasileiras para com o continente africano e avaliando as repercussões 
hegemônicas da territorialização da cooperação com esses países. Neste sentido se revela oportuna 
o debate sobre projeção hegemônica deste país emergente bem como do entendimento do território 
neste contexto.

1 Utilizaremos o termo Sul para referirmos aos países periféricos e semiperiféricos e “Norte” os países centrais que constituem o sistema Mundo. 
De forma geral levando em consideração a Divisão internacional do Trabalho (DIT) estes se configuram como países produtores de bens primá-
rios, semi-industrializados ou mesmo Industrializados com forte dependência tecnológica e financeira de outros países e caracterizam em sua 
maior parte países da América Latina, África e Ásia (HAESBAERT; PORTO-GONÇALVES, 2006).

2 Acrônimo das iniciais de Brasil, Rússia, Índia e China. Criado em 2001 pelo grupo financeiro Goldman Sachs para designar os países que repre-
sentariam bons focos de investimentos devido às altas taxas de crescimento acima da média mundial. Mais tarde alguns especialistas já indicam 
o acréscimo da letra S indicando a inclusão da África do Sul (em inglês South África).  Para maiores esclarecimentos ver Andrew Hurrell et al 
(2009).
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INTERLOCUÇÃO TEÓRICO-CONCEITUAL - O TERRITÓRIO E A HEGEMONIA NA 
CONSTRUÇÃO DAS RELAÇÕES SUL-SUL

A cooperação entre países do “Sul” se tornou lócus de debates. Grande parte centrada na 
avaliação de beneficiou ou não deste novo modelo em detrimento ao “Norte-Sul”. Existem, pelo 
menos, dois pontos que indicam a necessidade de ultrapassar essas discussões para visualizarmos 
outras questões, como o debate da projeção hegemônica e territorial das relações sul-sul.

Em primeiro lugar por que há claramente em uma hegemônica do capital, um desequilíbrio 
de forças econômicas entre os países do Sul. Ou seja, não é possível enquadrar o sul como uma 
mesma feição, Brasil, Argentina, Suriname, Guiné Bissau entre outros países possuem conjunturas 
econômicas distintas, logo por mais “brando” que possa processar a cooperação econômica entre 
eles haverá um desequilíbrio – logo não será capaz de suprimir as desigualdades. Em segundo, 
porque há no cerne deste tipo de cooperação estratégias de projeção hegemônica. Seja apenas no 
âmbito econômico – a fim de solidificar e diversificar produção e alimentar novas redes econômicas 
(KRASNER, 1985), seja no campo político, em especial no tear de uma nova territorialidade 
hegemônica, criando laços entre países solidificando lutas comuns e mesmo apoio em demandas 
particulares.

Neste sentido, o debate sobre a noção de hegemonia e de território urge como elementos 
de força apara o entendimento da cooperação Sul-Sul. Não podemos negar a tônica das demandas 
territoriais desta cooperação. Salientamos que a concepção de território, na contemporaneidade 
ultrapassa a visão clássica onde este era considerado a espaço circunscrito pelo Estado (SAQUET, 
2007; HAESBAERT, 2006).

O território deve ser entendido em sua genealogia que permite a compreensão das relações 
de poder e de sua apropriação, mesmo que se revele no âmbito da representação (ROCHA, 2013). 
O território enquanto espaço delimitado por e a partir de relações de poder (SOUZA, 1995) 
tem em sua apropriação expressões de Soberania e Hegemonia que podem trazem libertação e 
aprisionamento (RAFFESTIN, 1993; AGNEW, 2005). Por isso a concepção contemporânea de 
território, nos permite inserir como agentes, além dos Estados (Brasil e os países Africanos), as 
empresas brasileiras, as instituições de fomento à pesquisa e inovação que se revelam verdadeiros 
agentes de transformação do território que revelam sua apropriação e diferentes escalas. 

Neste sentido, a noção de Hegemonia deve ser discutida, pois a base territorial e sua 
apropriação em diferentes níveis possibilitam estratégias que influenciam o equilíbrio de forças. 
Jonh Agnew (ibdem) Destaca que a Hegemonia possui espacialidades, e que na contemporaneidade 
esta deveria ser repensada a partir das Redes Hierárquicas de poder. Entende-se aqui, num contexto 
da globalização econômica, onde além dos Estados, empresas, instituições multilaterais e outros 
agentes possuem um papel importante, no equilíbrio de forças. A Hegemonia não se constitui 
apenas da lógica de influência direta, mas também a indireta que se alinham a partir de acordos 
de cooperação, tratados, fluxos comerciais, etc. (CECEÑA, 2005). Assim, A garantia da hegemonia 
perpassa na constituição de mecanismos que permitam a sua projeção. Alguns destes mecanismos 
são baseados no controle territorial.

É importante salientar aqui, que a nova concepção de território aponta que o controle 
do território, não é feito necessariamente in loco, ou seja, ela pode operar a partir de acordos 
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econômicos, modos de gerenciamento, implantação de infraestrutura, execução de projetos de 
pesquisa e desenvolvimentos, etc.

Desse modo, entendemos que parte das propostas de cooperação Sul-Sul perpassa, de algum 
modo, alguns, ou todos, os mecanismos mencionados. No caso da projeção hegemônica do Brasil, 
enquanto uma potência emergente, sobre os países Africanos destaca-se no contexto atual por 
três elementos fundamentais:

 [a] a  capacidade de materiais  no que tange a produção de uma tecnologia embrionária e expansão 
financeira – apoiado  no incremento da internacionalização das empresas nacionais e da força do 
Banco Nacional do Desenvolvimento Social (BNDS); 

[b] a medida de auto percepção – posto na possibilidade de fazer uma leitura de sua política 
externa que direcionam aproximações com países do SUL com as ações para o continente Africano 
(LIMA, 2006; LEITE, 2011; VISENTINI, 2010); e

[c] a percepção de outros países como potência emergente – visibilidade no campo político 
e econômico diante de uma abordagem branda de cooperação e de uma diplomacia de paz.

Esses elementos que destacam a projeção hegemônica, servem de base metodológica para 
o mapeamento das ações brasileiras, bem como no entendimento das ações de cooperação que 
permitem entender tanto da aproximação com os países africanos quanto das relações “sul-sul” 
de modo geral.

RESULTADOS PARCIAIS: APONTAMENTOS DA RELAÇÃO BRASIL-ÁFRICA

Os apontamentos parciais que elencaremos aqui se fazem tanto em guisa de conclusão 
deste trabalho quanto de abertura para as próximas etapas da pesquisa. Assim apresentaremos os 
resultados sínteses da revisão bibliográfica da relação entre Brasil-África quanto do mapeamento das 
empresas brasileiras atuantes no continente africano onde buscamos tecer algumas considerações 
sobre a projeção hegemônica brasileira.

Segundo Paulo Vesentini (2010) as relações entre Brasil e o continente africano não é uma 
realidade nova.  Essa cooperação é posta numa relação histórica, que se estabelece por meio da 
escravidão (QUIJANO, 2005) na constituição do Sistema Mundo Moderno Colonial (HAESBAERT; 
PORTO-GONÇALVES, 2006). Neste sentido, se estabeleceu uma interação geográfica onde “o 
Atlântico” se tornou o Pivô das relações de colonialidade de poder e subsidiou relações de hegemonia 
e territorialidade, vista até os dias atuais na presença maciça de imigrantes africanos, em especial 
de Angola e Moçambique, em cidades Brasileiras.

Patrícia Soares Leite (2011) destaca que é após 1950, em especial, na Política Externa 
Independente do Governo Jânio Quadros que esta perspectiva de compreensão da política externa 
do Brasil para o continente africano ganhou delineamento mais claro para atender interesses 
internos. Entretanto, Paulo Visentini (ibdem) sublinha que não houve continuidade desta política 
e que durante a Guerra Fria, sobretudo no âmbito da ditadura militar. Conjuntura em que há um 
declínio do interesse brasileiro nas relações com a África3. Esse desinteresse se estende até os o 
início dos anos de 1990 com o Governo Collor.

3 É importante destacar que no período que marca a ditadura militar no Brasil deve ser considerado o reconhecimento por parte do governo 
brasileiro da independência de países no continente africano e respectivamente a abertura de embaixadas nestes.
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Maria Regina Soares de Lima (2006, p. 11) complementa essa questão abordando o caráter 
de prestígio e autonomista que a política externa brasileira assume com os governos Fernando 
Henrique (1994-2002) e de Luiz Inácio Lula da Silva (2002-2010). Em ambos os governos, a 
cooperação com países africanos é retomada e se intensifica diante da conjuntura contemporânea 
em alternativa a crise que atinge os Estados Unidos e os países da União Europeia (COSTA LIMA; 
MELO, 2010).

Entretanto, há um hiato de pesquisa que entendam essa relação de maneira profícua (COSTA 
LIMA; MELO, ibdem) no que tange o entendimento dos efeitos territoriais e hegemônicos desta 
cooperação Brasil e os países Africanos nestes dois governos, em especial caso ao longo das duas 
últimas décadas (1994-2014).

Entendemos que parte das ações de aproximação como o continente africano emerge a fim 
de consolidar as estratégicas do Brasil como país potencial, não apenas em âmbito regional, mas 
na escala mundo. Tendo em vista pelo menos dois objetivos:

[a] Ampliar a rede de influência hegemônica para além da América Latina buscando cooperação 
com países Africanos. Busca capitanear a colaboração e apoio de países africanos em empreitadas 
nas câmaras de discussão internacional (OMC e ONU), sobretudo no pleito brasileiro de um assento 
permanente no conselho de segurança.

[b] Solidificar bases territoriais de expansão do capital privado e estatal Brasileiro – onde 
países africanos servem de ponto de propulsão para garantia de mecanismos territorial de projeção 
econômica na escala mundo.

Sobre o primeiro objetivo é perceptível, em especial no governo Lula-Dilma4 [2003-2014], 
o aumento do número de embaixadas abertas em países Africanos que passou de 16 para 37 
embaixadas, ou seja, duplicando após 2003 em mais de 100% o número de embaixadas. Isto 
simboliza ao mesmo tempo uma estratégia territorial-diplomática de aproximação com países 
africanos que levou, por exemplo, o Brasil se tornar o 5ª país externo com maior número de 
embaixadas no continente africano5. [Ver figura 1].

A territorialização brasileira no continente africano não se espelha somente nas embaixadas. 
A Agência Brasileira de Cooperação (ABC) que é parte do Itamaraty é responsável por mediar 
ações de âmbito tecnológico nas áreas da agricultura e saúde, por exemplo, externado nas ações 
da EMBRAPA que abriu um escritório em Gana em 2008 e também por ações da FIOCRUZ em 
diversos países no combate a doenças como HIV e anemia falciforme.

Tais ações já desempenham produtos positivos para a diplomacia brasileira que busca 
aproximações e apoio em âmbito nacional. Essas aproximações são reverberadas também na 
projeção da hegemonia econômica brasileira - Hoje essa hegemonia pode ser refletida numa dívida 
que ultrapassa os 900 milhões de US$ que países africanos têm com o Brasil - que concomitante 
amplia as ações do que elencamos como um segundo objetivo desta aproximação – expansão 
territorial do capital brasileiro.

4 Usamos como referência essa aproximação por entendermos que não houve reorientação da política externa entres os dois governos, em espe-
cial por pertencerem a mesma base governista.

5 Informação retirada http://diplomaciapublica.itamaraty.gov.br/83-semana-da-africa. Data do Acesso: 24/05/2014.
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Essa expansão consiste tanto, na construção de venda de tecnologia – que solidifica a 
propulsão de pais emergente na nova divisão internacional do trabalho onde a tecnologia é um dos 
bastiões, de centralidade (ver HAESBAERT; PORTO-GONÇALVES, 2006), quanto da ampliação 
de “territórios” para empresas de capital privado e estatal Brasileiro, que percebem no mote das 
construções de infraestrutura um lugar ótimo para sua internacionalização.

Para exemplificar, apresentamos um quadro parcial da pesquisa em curso, onde foram 
mapeadas algumas empresas em atuação no continente africano [ver quadro 1]

As empresas catalogadas, bem como os países e as ações desenvolvidas foram apresentadas em 
formato parcial, tendo em vista que a pesquisa ainda está em curso. Mas a coleta das informações 
apresentadas no quadro permite aferir a presença maciça de empreiteiras brasileiras. Essas atuam 
na linha de frente da expansão econômica brasileira, sobretudo porque elas atuam na criação de 
infraestrutura. É importante mencionar o papel da Petrobrás e da Companhia Vale do Rio Doce 
que têm atuado no continente no âmbito da exploração mineral.

A ação destas empresas não ocorre de modo isolado. Há um consenso de empresários 
brasileiros de que o continente africano é a nova rota de investimentos, inclusive noticiado pelo 

FIGURA 1 - Número de Embaixadas Brasileiras no continente africano

Fonte: Valor Econômico.
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QUADRO 1 - Relação de empresas atuantes em alguns países do continente africano

País Empresa Construção

Argélia

Zagope Zagope (Gasoduto de Maghnia, Aterro Sanitário do Corso, Ponte Transrhumel (per-
fil de auto-estrada), Gasodutos Illizi, Barragem de Boussiaba, extensão da Primeira 
Linha do Metro de Argel (deve ser concluída em 42 meses), Ampliação do Aeroporto 
de Oran, Porto de Pesca e de Lazer em El-Aouana)

Angola

Petrobras 

Vale do Rio Doce 

Odebrecht

Zagope 

Camargo Corrêa 

Queiroz Galvão*

Petrobras (contratos de exploração e produção, através da participação em seis blo-
cos marítimos, sendo um em produção e outros cinco em exploração)

Vale (atividades de estudo e desenvolvimento mineral: cobre e níquel)

Odebrecht (construção de diversas rodovias, como trechos da Autoestrada Periférica 
de Luanda, a Estrada do Golfe, o Projeto Estradas do Huambo e Malange, as rodo-
vias Benguela Dombe-Grande e Caala-Cuima e a Estrada Lar do Patriota; conclusão 
do Centro Empresarial Belas Business III e dos condomínios residenciais Noblesse 
e Monte Belo, além do início das obras do Centro Empresarial Belas Business IV; 
construção de linhas de transmissão de Capanda a Uíge; construção de moradias e 
infraestrutura dentro do Programa de Realojamento das Populações; conclusão da 
sexta fase do saneamento de Luanda)
Zagope (ruas Estruturantes Zona Leste Luanda Quarta Avenida, reabilitação Estra-
da Tchibemba-Lubango, reabilitação Estrada Matala-Matala, reabilitação Via Ex-
pressa Luanda-Viana, Aeroporto de Lubango)

Camargo Correa (reconstrução da Estrada Nacional Lubango-Benguela, linha de 
transmissão de energia que interliga as cidades de Uíge e Maquela do Zombo)

Queiroz Galvão (construção)

África do Sul Vale do Rio Doce Vale (atividades de estudo e desenvolvimento mineral no país: cobre)

Benin Petrobras Petrobras (Expectativa de encontrar petróleo leve na participação no Bloco 4 junto à 
Compagnie Béninoise des Hydrocarbures (CBH))

Gabão

Petrobras 

Vale do Rio Doce

Petrobras (50% dos direitos da Ophir Energy nos Blocos Ntsina Marin e Mbeli 
Marin, offshore gabonense)
 
Vale (atividades de pesquisa e exploração mineral: logística, manganês e ferroligas)

Guiné

Vale do Rio Doce 

Andrade Gutierrez

Vale (atividades de estudo e desenvolvimento mineral: minérios de ferro, concessões 
para extração de minério de ferro em Simandou Sul (mina de Zogota) e licenças de 
exploração em Simandou Norte (Blocos 1 e 2),  por meio da joint venture Vale BSGR 
Limited (VGB), obras de recuperação da ferrovia que faz o transporte de passageiros 
e carga geral Conakry-Kankan, no leste do país)
 
Andrade Gutierrez (implantação e revestimento da Rodovia Seredou-N’Zerekoré-
Lola, construção de pontes e serviços de terraplenagem, pavimentação, obras de arte 
correntes, drenagem e obras complementares)

Moçambique

Vale do Rio Doce Vale (possui escritório central na capital Maputo e opera duas concessões para extra-
ção de carvão em Moatiza, projeto Evate, na província de Nampula, para produção 
de rocha fosfática, planos de investir na infraestrutura logística moçambicana para 
melhorar o escoamento de carvão e para isso, adquiriu em 2010 o controle acionário 
(51%) da Sociedade de Desenvolvimento do Corredor do Norte S.A. (SDCN), da em-
presa moçambicana Insitec, criação da Fundação Vale em Moçambique. A Planta de 
Processamento de Carvão de Moatize entrou em operação em julho de 2011. A mina 
tem capacidade total de produção de 11 milhões de toneladas de carvão térmico e 
metalúrgico por ano. Para iniciar o projeto de exploração do minério na região, a 
Vale fez, em parceria com a comunidade e o governo, um plano de reassentamento 
de 980 famílias. A empresa também formou cerca de 300 aprendizes moçambicanos 
para atuar na operação e manutenção da mina, da usina e de ferro. Na província 
de Nampula, a empresa possui o Projeto Evate, em fase de desenvolvimento, para 
extração de rocha fosfática)
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Site oficial da BBC de Londres, que afirmou isto depois de uma visita da então presidente Dilma 
Rousseff com os presidentes de Uganda e de Djibuti.

O governo e algumas grandes empresas brasileiras estão apostando alto na abertura de novas 
fronteiras no mercado africano. Nos últimos anos, o Brasil ampliou sua presença econômica tanto 
na África lusófona - principalmente Angola e Moçambique - quanto na África do Sul (considerada 
um dos “mercados maduros” da região, junto com países do norte africano).6

A expansão de empresas brasileiras para o continente africano também é reconhecida como 
estratégica pela CNI (Confederação Nacional da Indústria) que vem planejando seminários para 
formar e informar empresários brasileiros da rentabilidade de investimentos nestes países.

A expansão e instalação das indústrias brasileiras bem como das embaixadas estão alicerçadas 
em uma mesma base a projeção hegemônica brasileiras tem mecanismo territoriais que sedimentam 
tanto uma postura de potência emergente – via territorialização do capital brasileiro via as 
empresas públicas e privadas nos países africanos - quanto na consolidação do Soft Power marcada 
pela territorialização das embaixadas em diferentes países – no instituto de aproximar as relações 
com os países africanos.

Entendemos como ponto de partida que essa leitura gera a possibilidade de entender a 
Relação Sul-Sul tomando as projeções do trajeto rumo a “potência emergente Brasil” pode ser feito 
através da leitura crítica sobre as cooperações entre os países do continente africano e o governo 
Brasileiro. Igualmente, entendemos que os dados que são apresentados, de forma parcial, podem 
ser indicativos de processos gerais que permitirão maiores entendimentos sobre as questões que 
se colocam sobre a Hegemonia e o Território no âmbito desta cooperação.

Desse modo, apontamos como necessidade repensar criticamente essa Relação Sul-Sul, pois 
embora esse tipo de cooperação se mostre como modelo de resistência à relação norte-sul, em 
toda relação econômica e política haverá relações de dependência devido à assimetria econômica 
entre esses países o que pode revelar operações desvantajosas.

6 Reportagem completa Disponível em <http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/06/130607_brasil_africa_ru>.
   Data do Acesso 18/09/2013.

Moçambique

Odebrecht

Fiocruz 

Zagope 

Camargo Corrêa

Odebrecht (Aeroporto Internacional de Nacala, infraestrutura das minas de carvão 
da Vale em Moatize, terminal de carvão Cais 8 no Porto de Beira)
 
Fiocruz (escritório oficial com finalidade articular, acompanhar e avaliar os pro-
gramas de cooperação em saúde desenvolvidos pelas unidades da Fiocruz com os 
países africanos. Principais serviços: cursos de pós-graduação em diferentes áreas, 
capacitações em serviço, ensino a distância e formação politécnica, implantação e 
reformulação dos institutos nacionais de Saúde dos países da CPLP, transferência de 
tecnologia para a área de produção e apoios diferenciados para o fortalecimento dos 
sistemas de saúde dos países da CPLP).
 
Zagope (estradas na Província de Cabo Delgado: concepção e reabilitação de 230 km 
das Estradas N380, R762, R775 e R1260)
 
Camargo Correa (construção da mina de carvão de Moatize)

Elaborado por Clarise Juliane Vicenti – Bolsista Capes (Jovens Talentos) no âmbito do LAGEPPE/UFRRJ.

QUADRO 1 - Cont.
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RELAÇÕES INTERNACIONAIS BRASIL-SURINAME: UMA LEITURA A 
PARTIR DOS ACORDOS DIPLOMÁTICOS EM ASSUNTOS ECONÔMICOS 

(1975–2013)

INTERNATIONAL RELATIONS BRAZIL-SURINAME: 
A READING FROM THE DIPLOMATIC AGREEMENTS IN ECONOMIC AFFAIRS (1975-2013)

BRENDA FARIAS DA SILVAi & GUTEMBERG DE VILHENA SILVAii

Universidade Federal do Amapá
ibrenda_fds@live.com, iibgeografo@gmail.com

RESUMO. As relações internacionais entre as nações sul-americanas passaram por várias transformações ao longo 
da história. Entendê-las significa ter a clareza da existência de caminhos construídos em bases variadas, cujos 
projetos atuam em horizontes político-territoriais de atores que promovem uma ação no espaço geográfico e que 
refuncionalizam o uso do território de seus países e regiões, atribuindo-lhes constantemente novos usos, como é 
o caso do Suriname pós-independência em 1975. Este país foi o último em toda a América Latina a conquistar sua 
soberania. As bases étnicas variadas, marcantes no Suriname, foram frágeis durante as décadas que sucederam sua 
independência, assim como suas relações internacionais com seus vizinhos territoriais, França (por meio da Guiana 
Francesa), República Cooperativa da Guiana, como quem ainda possui litígios fronteiriços, e o Brasil, país que mantém 
um forte afastamento comercial e em outros campos. Este artigo tem por objetivo avaliar as relações internacionais 
Brasil-Suriname, focando nos acordos institucionais relacionados à economia. Exploraremos a independência do 
Suriname como marco inicial e em seguida procederemos a análise dos acordos efetuados entre este país e o Brasil 
no que tange à economia. A metodologia utilizada é análise documental, abrangendo os tratados internacionais e 
documentos oficiais de ambos os países, e revisão bibliográfica. Com este estudo é possível concluir que as relações 
Brasil-Suriname ainda são pífias em vários campos, como é o caso da economia. No entanto, a influência do Brasil no 
território surinamês em relação a projetos para o desenvolvimento está se tornando cada vez mais efetiva.

PALAVRAS-CHAVE. América do Sul, Acordos Diplomáticos, Relações Internacionais, Brasil- Suriname.

ABSTRACT. International relations between the South American nations have gone through several transformations 
throughout history. Understanding them means having the clarity of the existence of paths constructed in various 
bases, whose projects work in political-territorial horizons of actors that promote an action in geographical space 
and reorder the use of territory of their countries and regions, assigning them constantly new uses, such as post-
independence Suriname in 1975. This was the last country in Latin America to achieve its sovereignty. The varied 
ethnic backgrounds, striking in Suriname, were weak during the decades that followed its independence, as well as 
its international relations with its regional neighbors, France (via French Guiana), Cooperative Republic of Guyana, 
as one who still has border disputes, and Brazil, a country that maintains a strong commercial and other fields. This 
article aims to assess the Suriname-Brazil international relations, focusing on institutional arrangements related to the 
economy. We explore the independence of Suriname as a starting point and then proceed to analyze the agreements 
made between this country and Brazil regarding the economy. The methodology used is document analysis, including 
international treaties and official documents of both countries, and literature review. With this study we can conclude 
that the Brazil-Suriname relations are still lackluster in various fields, such as economics. However, the influence of 
Brazil on Surinamese territory in relation to projects for development is becoming increasingly effective. 

KEYWORDS. South America, Diplomatic Agreements, International Relations, Brazil-Suriname.
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INTRODUÇÃO

As relações diplomáticas no mundo datam desde a criação das polis gregas - as chamadas 
cidade-estado, tornando-se um fator de exímia importância para o andamento das relações pacíficas 
entre os povos. Tal relevância é notória no campo das relações diplomáticas do Brasil, sendo este 
conhecido mundialmente por ter um corpo diplomático com alta capacidade de negociação em 
diversos campos internacionais, um deles é a economia. Desde sua independência, o Brasil vem 
procurando se destacar nos foros mundiais econômicos, projetando o país de maneira positiva 
no cenário internacional. Sua relação com o Suriname não é diferente: por ser um dos países mais 
fortes economicamente na América do Sul, o Brasil mantém a proximidade das demais nações, 
e destacaremos aqui essa proximidade com o Suriname (Mapa 1), o último país sul-americano a 
conquistar a independência e que mantém trocas comerciais e acordos diplomáticos com o Brasil 
no âmbito econômico.

MAPA 1 – Localização do Suriname

Este artigo tem por objetivo avaliar as relações internacionais Brasil-Suriname a partir da 
independência deste último até os dias atuais, focando nos acordos relacionados à economia. 
Para tanto, tomamos por base a questão: Como analisar as relações econômicas Brasil-Suriname 
a partir da diplomacia entre os dois países? 

Para responder a questão, é necessário explorar a independência do Suriname como marco 
inicial para analisar a cooperação deste país com o Brasil – tema abordado na primeira seção. Apenas 
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sete anos após a independência surinamesa foi que as relações entre os dois países tornaram-se 
relevantes. Desde então, as relações Brasil-Suriname começaram a ser voltadas para diversas 
áreas, em que ambos procuraram proporcionar um maior nível de crescimento e desenvolvimento 
econômico a partir da cooperação. Na segunda sessão será explanada a independência surinamesa 
como marco inicial das relações diplomáticas com o Brasil, fazendo um apanhado histórico da 
situação do Suriname durante o recorte temporal proposto. Por fim, será feita uma síntese dos 
acordos diplomáticos entre Brasil e Suriname no que tange aos assuntos econômicos, mostrando 
também o fluxo de trocas comercias entre ambos os países. A metodologia utilizada para a execução 
do trabalho é análise documental, abrangendo os tratados internacionais e documentos oficiais 
dos dois países, e revisão bibliográfica. 

A PERTINÊNCIA DA DIPLOMACIA NAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS

O campo da diplomacia é relevante para entender a trama internacional na qual interagem os 
países. A palavra deriva do grego diploma - fazer um acordo com outros países (HOUAISS, 2001) e 
expressa também a arte e a prática de conduzir as relações exteriores ou os negócios internacionais 
de um determinado Estado ou organização internacional. Geralmente, a ação diplomática, ou seja, 
aquela que diploma, é empreendida por intermédio de diplomatas de carreira e envolve assuntos 
de guerra e paz, comércio exterior, promoção cultural dentre outros (BARSTON, 2006).

Em um sentido informal ou social, a diplomacia é o emprego de tato para ganhar vantagem 
estratégica ou para encontrar soluções mutuamente aceitáveis para um desafio comum, um conjunto 
de ferramentas usadas para que declarações sejam feitas de forma não conflituosa e educada. Com 
efeito, as relações diplomáticas são definidas no plano do direito internacional pela Convenção de 
Viena sobre Relações Diplomáticas (CVRD) de 19631. 

No contexto histórico, a prática da diplomacia é registrada desde a formação das primeiras 
cidades-estado2, contudo, os diplomatas - durante a Antiguidade e a Idade Média – costumavam 
voltar para suas cidades de origem após a resolução das negociações específicas para as quais 
eram enviados. Os primeiros agentes diplomáticos permanentes a serem registrados na história 
eram denominados de apocrisiários, geralmente estes eram os representantes do papa. Também 
haviam os Procuratores in Romanam Curiam, representantes dos soberanos europeus junto ao papa 
em Roma (MELLO, 1986). Assim, surgiram os primeiros conceitos da diplomacia moderna. A 
diplomacia como vemos hoje tem por bases o modelo dos Estados da Itália Setentrional quando 
do início do Renascimento (SILVA, 2002). Naquele período foram estabelecidas as primeiras 
missões diplomáticas. A gênese da diplomacia ocorreu em Milão (Itália), em 1446, no governo de 
Florença (MELLO, 1986). 

Com a Paz de Vestfália (1648)3, o sistema de equilíbrio europeu foi instituído, consolidando 
assim a necessidade das missões diplomáticas permanentes, por meio destas os Estados passaram 
a buscar criar ou manter alianças no cenário internacional da época (CVRD, art. 3). Entretanto, a 

1 A Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas (CVRD) é um tratado adotado em 24 de abril de 1963 pela Conferência das Nações Unidas 
sobre Relações e Imunidades Diplomáticas, que se reuniu no Palácio Imperial de Hofburg, em Viena, Áustria, de 2 de março a 14 de abril de 
1961.

2 Como as cidades gregas Atenas, Esparta e Tebas.
3 A Paz de Vestfália foi uma série de tratados firmados para encerrar a Guerra dos Trinta Anos, reconhecendo também, oficialmente, as Províncias 

Unidas e a Confederação Suíça. A Paz de Vestfália tornou-se o marco do moderno Sistema Internacional (BURNS, 1999).
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maioria dos embaixadores eram nobres ou políticos com pouca experiência nas relações exteriores, 
então foi necessária a criação de uma base de diplomatas profissionais para cumprir com as funções 
dos embaixadores. Com o crescimento da diplomacia profissional, na mesma época, começaram a 
surgir os primeiros Ministérios do Exterior, nas principais capitais europeias, como Paris, Londres 
e Madrid.

Devido ao crescimento e à presença de enviados diplomáticos nas capitais europeias 
surgiram conceitos como o da precedência, que organizava os chefes de Missão em ordem de 
importância. Contudo as regras para tanto variavam em cada país como o critério de distinguir 
entre representantes de monarquias e repúblicas, ou de acordo com a religião oficial do Estado, 
tornando-se frequentemente confusas. Em 1815, o Congresso de Viena4 criou um sistema de 
precedência diplomática, mas sem sucesso no padrão. O tema continuou em discussão, até que 
com o art. 16 da CVRD o sistema foi regulado.

Ao se tratar do campo econômico, a diplomacia brasileira foi muito precoce. Durante o século 
XIX, ainda que o Brasil tivesse uma diplomacia econômica primária, era notável sua presença 
em congressos econômicos multilaterais. Ainda que houvesse a busca da participação, durante o 
império o relacionamento econômico externo poderia ser caracterizado da seguinte forma: uma 
política comercial instintiva, marcada pelo livre-comércio obrigatório e pela precariedade fiscal 
do governo; uma “diplomacia dos empréstimos”, causada pela ineficiência governamental no 
campo fiscal; uma estrutura funcional-burocrática, que era eficiente na proteção dos interesses 
econômicos externos ao país; e a busca pela forte presença diplomática em todos os países e foros 
internacionais relevantes, de forma a colocar o Brasil em evidencia, procurando manter-se próximo 
das grandes potências (ALMEIDA, 1999).

A partir do século XX, os moldes da diplomacia brasileira passaram se encaixar em sua política 
interna, a diplomacia não mais era vista como “instintiva”, mas sim racional e evolutiva; ao se 
tratar dos empréstimos, tornou-se muito mais cautelosa; uma “diplomacia de investimentos”, com 
interesses no capital de risco internacional, buscando fortalecer o mercado interno; uma eficiência 
administrativa superior à que era utilizada durante o século XIX; e a manutenção da presença nos 
foros diplomáticos econômicos, dessa vez voltado para parcerias como o Grupo dos 07 países mais 
desenvolvidos economicamente do mundo (G7), visando a maximização da inserção brasileira no 
cenário econômico internacional (ALMEIDA, 1999).

É necessário, antes da continuidade dos tópicos, diferenciarmos diplomacia e política 
externa: diplomacia é uma dimensão da política externa, que por sua vez é definida pelo governo, a 
diplomacia é um meio de execução da política externa. O que será analisado nas sessões posteriores 
será como a política externa conduziu a diplomacia de tal forma a estimular os acordos econômicos 
entre ambos os países.

4 Durante o período Napoleônico, a Europa foi alterada tanto política quanto economicamente, com isso o Congresso de Viena tinha como ob-
jetivo reorganizar as fronteiras que foram alteradas durante essa época e ainda restaurar a ordem absolutista do antigo regime. Contudo, os 
países ainda temiam que uma nova revolução acontecesse, pois a instabilidade ainda era perceptível no cenário internacional. Para prevenir esta 
situação, houve a necessidade de selar um tratado, que estabelece a paz e a estabilidade na política europeia (BURNS, 1999).
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A INDEPENDÊNCIA DO SURINAME E O INÍCIO DAS RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS COM O 
BRASIL

O litoral surinamês foi avistado por Cristóvão Colombo em 1498, mas apenas foi ocupado 
durante o século XVII, por britânicos. Em 1667 uma frota holandesa invadiu a colônia, tornando o 
Suriname parte definitiva dos Países Baixos, trocando este território com a Inglaterra pela ilha de 
Manhattan, hoje parte dos Estados Unidos da América (EUA). A necessidade de abrigar agricultores 
holandeses que exploravam o açúcar no Brasil foi a principal motivação da troca com a Inglaterra, 
entretanto, no século XIX, com o aumento da demanda por açúcar, o governo neerlandês importou 
mão-de-obra semiescrava da Ásia, que se somou aos escravos africanos e aos indígenas nativos na 
exploração das plantações na margem direita do rio Suriname (VAN LIER, 2005).

Deste ponto, é possível notar que a grande diversidade de culturas fixadas no Suriname foi 
um dos fatores decisivos para a demora da independência: A falta de um costume forte e população 
autóctone proporcionou uma maior facilidade para a fixação dos colonizadores, além de que o 
sentimento de nação por parte dos poucos habitantes demorou a florescer devido a essa condição.

Os primeiros indícios de independência começaram no ano de 1973, quando o Partido 
Nacional do Suriname (NPS) – de base crioula –, liderado por Hinck Arron, vence as eleições, se 
tornando primeiro ministro. A independência foi proclamada dois anos depois, em 25 de novembro 
de 1975, com o consentimento holandês. Após a proclamação da independência, aproximadamente 
um terço da população – que era detentora de cidadania holandesa – se transferiu para os Países 
Baixos, implicando em carência de Recursos Humanos qualificados no então novo país.

Durante a década de 1970 o governo brasileiro passou a dar mais importância para o Planalto 
das Guianas, baseado nas doutrinas desenvolvidas pela Escola Superior de Guerra (ESG), que, à 
época, enfatizava a proteção das fronteiras e a ocupação da Pan-Amazônia (MATTOS, 1977). Neste 
contexto, o governo de Geisel, adotando a política internacional de reconhecimento do processo 
de descolonização pós-Segunda Guerra, logo reconheceu a independência surinamesa (URT, 2010). 

A partir de então, a República do Suriname se construiu em bases frágeis, passando por 
diversos momentos de crise em sua democracia. A maior crise democrática foi a Revolução dos 
Sargentos, que se deu por meio de um grupo de dezesseis sub-oficiais, liderados por Desiré 
Delano (Desi) Bouterse, que acusaram o governo de ineficiência, o que desencadeou um Golpe de 
Estado, derrubando o governo democrático cinco anos após a independência, sob a acusação de 
um alinhamento tendencioso com a Holanda e os Estados Unidos, tornando Bouterse presidente.

Em janeiro de 1982, Bouterse nomeia um governo civil-militar, liderado pelo primeiro ministro 
Errol Halibux, líder da União de Trabalhadores e Agricultores, e em dezembro do mesmo ano, em 
meio a uma onda de protestos, as forças de segurança assinaram quinze membros da oposição, 
levando os Países Baixos a suspender todo o auxílio ao país. Esta atitude motivou uma orientação 
pró-Cuba, preocupando o regime militar Brasileiro. 

Entre 15 e 17 de abril de 1983, o chefe do Gabinete Militar Danilo Venturini –  acompanhado 
pelo chefe da Divisão da América do Itamaraty, Osmar Vladimir Chohfi, pelo conselheiro Fagundes 
Fernando, pelo coronel Quijano, do Conselho de Segurança Nacional, e pelo coronel Carrocho, do 
Serviço Nacional de Informações –, foi enviado pelo governo brasileiro para liderar uma missão 
diplomática ao Suriname, com o intuito de influenciar Bouterse a manter-se na esfera capitalista-
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ocidental. Na ocasião, o governo brasileiro ofereceu diversos programas de cooperação, como 
na área agroindustrial, além de programas de assistência civil e treinamento militar, bolsas de 
estudo em universidades amazônicas, fomento ao comércio bilateral, estudos para a construção de 
usinas hidrelétricas, aumento de transportes aéreos e marítimos entre os dois países e até mesmo 
a transmissão via satélite de jogos de futebol do Brasil. O governo brasileiro ofereceu ainda uma 
linha de crédito de 70 milhões de dólares, a ser utilizada principalmente para a importação de 
materiais bélicos do Brasil (AVILA, 2011).

A missão foi bem sucedida, mantendo o Suriname afastado do comunismo. Desde então, as 
relações Brasil-Suriname começam a se tornar mais fortes, voltadas para diversas áreas, procurando 
proporcionar um maior nível de crescimento e desenvolvimento econômico para o país.

A RELEVÂNCIA DOS ACORDOS DIPLOMÁTICOS ECONÔMICOS NAS RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS ENTRE OS DOIS PAÍSES

Os primeiros indícios de uma aproximação diplomática entre Brasil e Suriname começaram 
um ano após a independência do Suriname. Em 1976 foi assinado o Ajuste Complementar ao Acordo 
Básico de Cooperação Técnica entre tais governos para a implementação do Projeto “Fortalecimento 
Institucional do Banco Central do Suriname”. Esta ação objetivou ajudar tal país na sua estruturação 
financeira após a independência. Ainda em 1976, também foi assinado o Tratado de Amizade, 
Cooperação e Comércio e o Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica para 
a Implementação do Projeto “Modernização do Programa de Reparos Automotivos da Fundação 
para a Mobilização do Trabalho e Desenvolvimento (SAO)”.

A partir de então, as relações diplomáticas entre os dois países se tornaram mais estreitas. 
Em 1978 Suriname e Brasil trabalharam juntos por ocasião do Tratado de Cooperação Amazônica 
(TCA). Para o Brasil, o tratado objetivava abrandar o isolamento da Guiana e do Suriname ao incluí-
los em discussões de defesa, minimizar possíveis temores quanto um expansionismo brasileiro e 
criar um clima de estabilidade e cooperação entre os países amazônicos (URT, 2010). 

Em 25 de janeiro de 1982, o chanceler Ramiro Saraiva Guerreiro encabeçou uma visita oficial 
brasileira no Suriname, visita essa que defendeu a “tese da cooperação necessária” para a política 
externa brasileira. Esta tese alegava que o desenvolvimento econômico seria a melhor forma de 
evitar que surgissem regimes comunistas e garantir a segurança nacional, o que era, de certa forma, 
uma crítica à política externa dos Estados Unidos. Saraiva Guerreiro defendia esta estratégia para 
as relações não apenas com o Suriname, mas toda a América Latina, como forma de promover 
uma imagem do Brasil mais positiva e cooperativa, em oposição a uma possível identificação do 
país como imperialista, subimperialista ou hegemônico (URT, 2010). 

O Governo de João Figueiredo, à época, deu um parecer favorável quanto à proposta 
apresentada pelo chanceler Saraiva Guerreiro, mas por conta da crise da dívida externa latino-
americana na década de 1980 (década perdida) num momento inicial o Brasil não dispunha de 
fundos para oferecer ajuda financeira ao Suriname. Contudo, com o golpe de Estado no Suriname, 
em 1980, e uma percebida simpatia do novo presidente Dési Bouterse em relação ao marxismo, 
mobilizaram o governo brasileiro a montar uma ofensiva diplomática dissuasiva conhecida como 
Missão Venturini, já mencionada (AVILA, 2011). 
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O Brasil e o Suriname possuem vinte e quatro acordos bilaterais assinados, havendo um 
acordo expirado, quatro em tramitação e dezenove em vigor. Contudo, do ano de 1975 a 2013, são 
apenas seis acordos voltados para o campo do desenvolvimento econômico, sendo que um ainda 
está em tramitação, como ilustra o quadro a seguir (MRE, 2013). 

 QUADRO 1 – Acordos diplomáticos na área econômica entre Brasil e Suriname (1975-2013)
TÍTULO DO ACORDO ASSUNTO ANO SITUAÇÃO

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Suriname para a Implementação do Projeto 
“Fortalecimento Institucional do Banco Central do Suriname”

Cooperação Técnica 1976 Vigente

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Científica 
e Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República do Suriname para a Implementação do 
Projeto “Modernização do Programa de Reparos Automotivos 
da Fundação para a Mobilização do Trabalho e Desenvolvimento 
(SAO)”

Cooperação Científica, 
Técnica e Tecnológica

1976 Vigente

Tratado de Amizade, Cooperação e Comércio entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Suriname

Paz, Amizade, Comércio e 
Navegação

1976 Vigente

Memorando de Entendimento entre o Mercosul e a República do 
Suriname em Matéria de Comércio e Investimento

Mercosul 2000 Em Tramitação

Acordo de Alcance Parcial para a Concessão de Preferências 
Tarifárias para Comércio de Arroz, entre Brasil e Suriname 
(Acordo de Alcance Parcial de Complementação Econômica n° 41)

Aladi 2005 Vigente

Memorando de Entendimento para a Promoção do Comércio e 
Investimento

Comércio 2007 Vigente

Fonte: Divisão de Atos Internacionais (DAI-MRE)/ Org.: Brenda Farias da Silva, 2014.

Como é possível notar, no ano que se seguiu a independência do Suriname, o volume de 
acordos assinados foi maior, tendo uma queda logo após, contudo, Brasil e Suriname possuem 
uma cooperação próxima, voltada para outros temas além da economia, como, por exemplo, o 
compartilhamento de dados gerados pelo Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAM), investigação 
policial conjunta acerca do tráfico de pessoas e apoio técnico brasileiro para a exportação agrícola 
surinamesa a países caribenhos. No total, o Brasil mantém cerca de 70 projetos de cooperação 
bilateral com o Suriname (MRE, 2012). 

Se levarmos em consideração a situação interna do Suriname no período em que os tratados 
econômicos ficaram “suspensos”, podemos identificar que a causa desse espaço de 24 anos desde 
a assinatura do Tratado de Amizade, Cooperação e Comércio entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República do Suriname foi a mudança na estrutura política e econômica 
surinamesa. Ao se tornar independente o Suriname possuía um panorama favorável economicamente, 



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 49-58. ISBN 978-85-63800-17-6

Silva & Silva56

diagramação: letra1@editoraletra1.com

a usina hidrelétrica recém-construída no país gerava energia suficiente para a indústria da bauxita5, 
além de que o país recebia rendas extras com o estabelecimento da Associação Internacional da 
Bauxita (IBA). Ao conquistar sua independência, o Suriname também recebeu cerca de 2 bilhões 
de guilders holandesas, como uma espécie de dote.

Todos esses fatores contribuíam para as mudanças estruturais necessárias para o início 
de bases de desenvolvimento. Entretanto, quando o governo militar assumiu o poder em 25 de 
fevereiro de 1980 os holandeses decidiram suspender a ajuda ao desenvolvimento da ex-colônia, 
além disso, uma recessão mundial atingiu a exportação da bauxita e do alumínio – que também 
passou a ser produzido pelo Suriname –. A inflação no país aumentou, e a ausência de uma moeda 
forte fez com que o governo fosse obrigado a racionar alimentos e demais artigos necessários no 
dia-a-dia. Portanto, é notável que os acordos diplomáticos voltados aos assuntos econômicos entre 
Brasil e Suriname fossem suspensos. Esse panorama de crise interna mudou apenas em 1987, 
quando o governo democrático foi restituído no Suriname (EGGER, 2009).

Em relação às trocas comerciais, Brasil e Suriname são pouco expressivos – devido ao 
isolamento econômico do Suriname em relação ao restante do continente sul-americano (BBC, 
2014), à falta de infraestrutura ligando o Suriname com o Brasil e à pequena complementaridade 
produtiva dos dois países –, contudo, um estudo realizado em 2010 pela Fundação Centro de 
Estudos do Comércio Exterior (FUNCEX) avalia o potencial de comércio e investimentos entre 
ambos os países, apontando que é possível estreitar as relações a partir de investimentos de 
empresas brasileiras no território surinamês.

GRÁFICO 1 – Exportação Brasil - Suriname (1.000 US$)

Fonte: Ministério das Relações Exteriores (MRE), 2013./ Org. Brenda Farias da Silva, 2014.

5 O principal volume de exportação surinamesa é proveniente da exploração da Bauxita.
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Visivelmente, a exportação brasileira para o Suriname teve um aumento de 2003 à 2008, 
sofrendo quedas e aumentos a partir de então, o que evidencia a capacidade de investimento no 
país, tais trocas comerciais são compostas, sobretudo, por produtos manufaturados – importação 
e exportação de ambos os países – (MRE, 2012).

 
GRÁFICO 2 – Importação Brasil-Suriname (em 1.000 US$l)

Fonte: Ministério das Relações Exteriores (MRE), 2013./ Org. Brenda Farias da Silva, 2014.

É notável que o fluxo de importação Brasil-Suriname é pouco perto dos volumes de exportação, 
no entanto, entre 2006 e 2008 houve uma alta nas importações, provando que é possível manter 
uma troca estável de comércio com o país. O aumento do fluxo de importações do Brasil provenientes 
do Suriname se deu pela grande quantidade de alumina calcinada – elemento obtido a partir da 
purificação da bauxita – comprada pelo Brasil. A alumina calcinada é insumo para diversos produtos, 
como vidros, isolantes elétricos e rolos cerâmicos (FUNCEX, 2010).

Ao se tratar de valores em transações, é estimado que 95,8% do comércio entre Brasil e 
Suriname é feito por via marítima – devido à ausência de outro meio mais eficiente de ligação entre 
os países – (FUNCEX, 2010). Em 2012, o Brasil obteve a 27ª posição dentre os parceiros comerciais 
do Suriname, tendo uma participação de 0,1% nas importações de produtos surinameses. No 
mesmo ano, o Brasil foi o 5º principal fornecedor de produtos para o país, tendo sido o responsável 
de 4% de todas as importações do Suriname (MRE, 2012). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise realizada é possível concluir que as relações diplomáticas Brasil-Suriname 
no âmbito econômico ainda estão em fase de construção, de forma a não manter um padrão 
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determinado a partir dos tratados assinados. Contudo, a oportunidade de investimentos brasileiros 
no Suriname é grande, o que é ilustrado pelo fluxo de exportações Brasil-Suriname. 

Ainda há muito a ser trabalhado neste campo entre os países, mas com o atual crescimento 
e fortalecimento interno surinamês e a política externa brasileira voltada para as nações vizinhas, 
esta relação logo poderá render frutos interessantes para ambos os lados.
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GEOPOLITICS IN THE PLATINE BASIN AND THE CONSTRUCTION OF THE TRI-BORDER 
AREA BRAZIL-ARGENTINA-PARAGUAY
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RESUMO. As atuais fronteiras dos Estados que compõem a Bacia do Prata são o resultado de uma série de guerras, 
negociações e tratados ocorridos desde o período colonial até a primeira metade do século XX. No passado, a rivalidade 
entre brasileiros e argentinos, herdada dos impérios Espanhol e Português, se aflorou em determinados pontos da 
fronteira como na Tríplice Fronteira Brasil-Argentina-Paraguai, onde, no decorrer do século XX, algumas obras de 
infraestrutura – usinas, pontes e rodovias – foram instaladas em meio a disputas geopolíticas pela hegemonia na 
América do Sul. A Tríplice Fronteira, que vem sendo gerido pelos três Estados de forma pouco articulada, apresenta 
uma complexidade muito grande de interações onde, muitas vezes, o legal e o ilegal se misturam. Somado a isso, o fato 
de ser uma região estratégica, em virtude de sua localização geográfica, seus atrativos turísticos – Cataratas do Iguaçu, 
usina de Itaipu, comércio de Ciudad del Este e passado missioneiro – sua riqueza hídrica e seu potencial energético faz 
com que poderes de diferentes escalas interfiram nos fluxos que a atravessam e que, constantemente, os interesses da 
população local sejam relegados a um segundo plano. Nos dias de hoje, em meio a um MERCOSUL estagnado, com 
uma política desarticulada para a fronteira, o passado histórico missioneiro constitui um elemento de aproximação 
dos povos que vem sendo mal utilizado. O presente trabalho, que é enriquecido com recursos cartográficos inéditos, 
traz uma abordagem dos principais eventos históricos que ajudaram a moldar as fronteiras contemporâneas da Bacia 
do Prata. Ao longo do artigo é realizada uma análise crítica das políticas para a fronteira implementadas nos últimos 
anos pelo governo brasileiro, que repercutem na Tríplice Fronteira Brasil-Argentina-Paraguai sem aproveitar todo o 
potencial econômico e simbólico da região transfronteiriça mais importante da América do Sul.

PALAVRAS-CHAVE. Bacia do Prata, Geopolítica, Tríplice Fronteira.

ABSTRACT. The current borders of the states that compose the Platine basin are the outcome of wars, negotiations 
and treaties that have occurred since the colonial period until the twentieth century. The rivalry between Brazilians 
and Argentines, inherited from the Spanish and Portuguese empires, emerged during the twentieth century at certain 
points of the border as the Tri-Border Area, where, infrastructure projects – like Itaipu dam and Amizade bridge – 
were installed due to geopolitical disputes. This territory, managed in a barely articulate way by the three countries, 
presents a high complexity of interactions, in which, very often, the legal and illegal mingle. The Tri-Border Area is a 
strategic region due to its geographical location, with its touristic attractions – Iguazu falls, Itaipu dam, Ciudad del 
Este commercial area and Jesuit reductions –, its water richness and its energy potential, which leads to different 
scales of power to interfere in the flows that pass through it. Very often the interests of local people are treated with 
little attention. Presently, in a stagnant MERCOSUR, with a disarticulated policy for borders, the historical past of 
the Jesuit reductions is an element that can serve for the union of people that has been misused. The present work, 
with the aid of a high level cartography, brings an approach to historical events that helped to shape the boundaries of 
the Platine basin, the disputes between countries, the constitution of the Tri-Border Area and the main elements that 
compose the current reality of this region. Finally there is a critical analysis of the policies to the border implemented 
by the Brazilian government that echo in the TBA. These policies do not take advantage of the economic and symbolic 
potential of the most important border region of South America.

KEYWORDS. Platine basin, Geopolitics, Tri-Border Area. 

EIXO I GEOGRAFIA POLÍTICA E GEOPOLÍTICA CLÁSSICA E CONTEMPORÂNEA DOS SÉCULOS XX E XXI
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INTRODUÇÃO

Somente a partir do século XVIII os tratados de limites entre as principais potências europeias 
passaram a contar com estudos de topografia e trabalhos de campo realizados por técnicos para a 
demarcação dos limites. Contudo, a demarcação de grande parte dos limites internacionais no caso 
do Brasil só teve início no século XIX. Essa imprecisão no que tange aos limites entre os domínios 
dos Estados abria precedentes para disputas por territórios que por vezes resultaram em guerras. 

Na América do Sul, o processo de construção dos limites internacionais teve como base a 
velha tradição europeia, segundo a qual “os limites de um Estado seriam os limites do reino ou – 
em tempos pós-coloniais – os limites da colônia onde o novo Estado emergiu” (MACHADO, 2005, 
p. 245). As fronteiras do Brasil, herdadas do Império Colonial Português, foram se expandindo 
e se consolidando ao longo do período colonial e do Império através de numerosas negociações, 
tratados e compra e trocas de terras. Ao final da primeira metade do século XX, a demarcação dos 
limites internacionais do país já estava praticamente finalizada (exceção para Venezuela e Bolívia, 
cujas demarcações ocorreram na segunda metade do século XX). 

A Bacia do Prata teve suas fronteiras marcadas por conflitos que tiveram início a partir da 
assinatura do Tratado de Tordesilhas por Portugal e Espanha, em 1494, quando a penetração 
ao interior da América do Sul passou a ser realizada na parte setentrional pelos portugueses, 
através do Amazonas, e na parte meridional, pelos espanhóis, pelo Rio da Prata. A demarcação das 
fronteiras sul-americanas ocorreu por meio de uma série de tratados que resultaram por vezes de 
acordos políticos, por outras do recurso da arbitragem, onde com frequência houve a aplicação do 
princípio do uti possidetis – segundo o qual o Estado que, de fato, ocupasse um território possuiria 
direito sobre o mesmo.

Um fato importante a se destacar é que a imprecisão na delimitação das fronteiras pelo tratado 
de Tordesilhas foi aproveitada por Portugal para adentrar e expandir seus domínios na América do 
Sul. A disputa entre Portugal e Espanha sobre os territórios de além-mar e as questões de fronteira 
envolvendo os territórios das duas coroas foram abordadas nos tratados de Utrecht (1713), Madri 
(1750), El Pardo (1761 e 1778), Santo Ildefonso (1777) e Badajoz (1801). Em sua análise sobre 
a evolução das fronteiras brasileiras, Cassiano Ricardo (1970), além de exaltar a importância dos 
bandeirantes, identifica nos tratados de Madri e de Santo Ildefonso o reconhecimento da primazia 
do uti possidetis perante os outros princípios jurídicos.  

Os conflitos de fronteira, que envolveram as coroas ibéricas até o início do século XIX, com 
a independência das colônias sul-americanas passaram a envolver o Brasil e uma série de países 
(Argentina, Paraguai, Bolívia e Uruguai) cujos territórios compuseram o Vice-Reino do Rio da 
Prata, que existiu entre 1776 e 1814. O modelo de colonização espanhola do Vice-Reino do Rio 
da Prata pode ser apontado como o responsável por sua balcanização. Muitos conflitos na região 
foram ocasionados pela má divisão dos territórios. Exemplo disso foi o fato de os principais rios 
platinos terem sido usados como fronteiras, ao invés de servirem como vias de comunicação 
interna (MALAGRIDA, 1946).

Ao longo do século XIX antigas disputas territoriais continuaram vivas. As fronteiras entre 
Brasil, Argentina e Paraguai passaram a tomar os contornos atuais somente após a Guerra do 
Paraguai (1864-1870). No ano de 1872, Brasil e Paraguai assinaram um tratado que definia a 
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fronteira entre os dois países desde a foz do rio Apa, no atual território do Mato Grosso do Sul, 
até a foz do rio Iguaçu, no estado do Paraná. Por sua vez, a fronteira entre Argentina e Brasil foi 
definida através do Tratado de Limites de 1898 que foi complementado pelos Artigos Declaratórios 
(1910) e pela Convenção Complementar (1927).

Não obstante a assinatura de tratados, alguns conflitos entre os países da Bacia do Prata vêm 
perdurando, sendo motivados por questões como o uso das águas, bem como por uma ambiguidade 
entre as atividades legais e ilegais que se desenvolvem ao longo de suas fronteiras. No decorrer 
do século XX, divergências acerca da utilização do rio Paraná para a geração de energia elétrica, a 
perspectiva de implementação da hidrovia Paraguai-Paraná e a descoberta do Aquífero Guarani 
motivaram inúmeras querelas entre argentinos, brasileiros e paraguaios (OLIVEIRA, 2008). 

A Tríplice Fronteira Brasil-Argentina-Paraguai poderia ser classificada como uma espécie de 
heartland da região platina. Além de possuir uma localização geográfica estratégica na área central 
da Bacia do Prata, encontrando-se sobre o Aquífero Guarani (que abrange partes dos territórios do 
Uruguai, Argentina, Paraguai e Brasil, ocupando 1.200.000 km²), a região constitui um importante 
ponto de passagem de produtos comercializados entre os países do MERCOSUL, sendo atravessada 
diariamente por uma série de fluxos (de capitais, mercadorias, pessoas, serviços) e também por 
diferentes tipos de tráfico (armas, drogas e seres vivos). Essa ambiguidade entre o legal e o ilegal 
faz com que a Tríplice Fronteira seja uma fonte de tensões constantes entre os três países que 
compartilham a região. 

A RIVALIDADE BRASIL-ARGENTINA NO PRATA

Na primeira metade do século XIX, ao longo do governo de Juan Manuel Rosas, a Argentina 
tentou resgatar a unidade do antigo Vice-Reino do Rio da Prata. Para tanto pretendia anexar o 
Uruguai, o que possibilitaria controlar toda a Bacia do Prata. A disputa pelo controle da navegação 
na região platina era uma questão antiga que já havia motivado confrontos entre os impérios 
de Portugal e Espanha, como também a Guerra Cisplatina (1825-1828). Essa disputa acirrava a 
rivalidade entre os países da região, sobretudo entre Brasil e Argentina. A foz do Rio da Prata era 
um ponto chave posto que configurava uma ligação entre o interior da América do Sul e o Atlântico. 

Tanto o governo brasileiro quanto o argentino desejavam ter o Uruguai dentro de sua zona 
de influência e para tanto apoiavam grupos políticos rivais naquele país. Enquanto a Argentina de 
Rosas dava suporte ao partido Blanco, o Brasil de D. Pedro II apoiava econômica e militarmente o 
partido Colorado, o que provocou uma situação de elevada tensão que culminou na Guerra do Prata 
(1851-1852), conflito no qual o Império do Brasil e seus aliados (unitaristas argentinos e colorados 
uruguaios) derrotaram o grupo comandado por Rosas (federalistas argentinos e blancos uruguaios). 
No entanto, as rivalidades entre os países da região prosseguiram em virtude de questões como: a 
liberdade de navegação dos rios; disputas fronteiriças; rixas políticas entre grupos locais e outras 
rivalidades seculares.

No Uruguai, a tensão entre blancos e colorados prosseguiu e no início da década de 1860 os 
blancos colocaram Aguirre no poder com apoio de um novo aliado: o Paraguai de Solano Lopez. 
Esse fato gerou insatisfação nos governos de Brasil e Argentina, que enxergavam o Paraguai como 
uma nova força na disputa pelo controle da Bacia do Prata, que até então era gerida de acordo com 
interesses argentinos, brasileiros e ingleses.
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MAPA 1 – Bacia do Prata: territórios disputados por Argentina, Bolívia, Brasil e Paraguai ao longo do 

séc. XIX

Autor: Camilo Pereira Carneiro Filho, 2014.
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O desfecho dessa situação foi a guerra contra Aguirre, promovida pelos governos de Brasil e 
Argentina, que resultou na derrubada dos blancos e na imediata resposta de seu aliado paraguaio. 
Lopez rompeu relações diplomáticas com o Brasil, determinou a captura do navio brasileiro 
Marquês de Olinda – que transportava o presidente da província de Mato Grosso – e ordenou o 
exército paraguaio a invadir o norte argentino e o sul do Mato Grosso. Em resposta a essas ações, 
no dia 1° de maio de 1865, o Tratado da Tríplice Aliança contra o Paraguai foi assinado por Brasil, 
Argentina e Uruguai. A aliança tinha o intuito de somar forças militares dos três Estados para 
destituir Solano Lopez do poder e impedir que o Paraguai viesse a se tornar uma potência regional 
industrializada. Nesse cenário ainda havia um quinto e importante ator: a Inglaterra. Além de 
ser o maior fabricante e fornecedor de armamentos esse país também controlava os mercados da 
América do Sul e, assim, apoiou a Tríplice Aliança.

Ao final da guerra, em 1870, o Paraguai havia perdido: aproximadamente 75% de sua 
população; a totalidade de suas estruturas produtivas; e parte de seu território – em proveito de 
Brasil e Argentina (STORTO, 2014). Em 1872, o governo brasileiro firmou um tratado de limites 
com o governo paraguaio. O mapa 1 mostra os territórios que o Paraguai disputou com Argentina, 
Bolívia e Brasil no século XIX.

Para a Argentina o Paraguai abriu mão dos territórios das atuais províncias de Misiones e 
Formosa, além das partes norte e nordeste da província de Salta e uma pequena parte do nordeste 
de Corrientes. Para o Brasil o Paraguai cedeu uma área que hoje faz parte do estado do Mato 
Grosso do Sul. Nessa realocação de fronteiras, a Argentina, por sua vez, abriu mão em benefício 
do Brasil de uma área que hoje corresponde ao extremo oeste do estado de Santa Catarina e parte 
do sudoeste paranaense.

Dentre suas reivindicações territoriais, os paraguaios conseguiram sair vitoriosos apenas 
na disputa pela posse de uma área da região do Chaco Boreal, que na época do antigo Vice-Reino 
do Rio da Prata fazia parte da Bolívia. No século XX, paraguaios e bolivianos se enfrentaram na 
Guerra do Chaco (1932-1935), que teve como um dos principais motivos a descoberta de petróleo 
no sopé da Cordilheira dos Andes. No mapa 1 também é possível observar a  presença de um 
conjunto de cidades gêmeas localizadas nos limites internacionais dos Estados que compõem a 
Bacia do Prata. Grande parte dessas cidades surgiu a partir de fortificações militares criadas pelos 
respectivos Estados com o intuito de proteger a fronteira e garantir a soberania sobre o território.

DA TENSÃO GEOPOLÍTICA À APROXIMAÇÃO: FIM DOS REGIMES MILITARES E CRIAÇÃO DO 
MERCOSUL

De acordo com Elias (1993), um Estado pode projetar seu poder e sua liderança para além de 
suas fronteiras por meio da coerção, da cooperação, da difusão de suas ideias, costumes e valores, 
como também através de sua capacidade de dinamizar a economia de sua “zona de influência”. Ao 
longo de sua história, o Brasil tem demonstrado aos vizinhos uma clara intenção de se constituir 
como um líder regional e expandir sua proeminência política por toda a América do Sul. No 
entanto, os anseios brasileiros são vistos com desconfiança pelos demais Estados sul-americanos, 
que enxergam a política externa brasileira como expansionista e até mesmo colonialista. 
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O expansionismo brasileiro é herança do Império Colonial Português, que com alguma 
frequência deixava de respeitar os tratados de fronteiras que firmava. No início do século XX, as 
ideias do capitão Mário Travassos influenciaram o pensamento geopolítico brasileiro. Sua obra 
“Aspectos geográficos sul-americanos”, de 1931, serviu de alicerce para “Projeção continental do 
Brasil”, publicada em 1933, onde o autor elaborou um raciocínio estratégico sobre as potencialidades 
da projeção continental brasileira.

Travassos defendia a implantação de infraestruturas viárias para conectar o Brasil a outros 
Estados sul-americanos. Suas idéias nasceram em meio a um cenário de rivalidades entre Brasil 
e Argentina na Bacia do Prata, podendo ser consideradas uma espécie de reação ao plano de 
comunicações da Argentina que articulou as mais importantes cidades paraguaias, bolivianas e 
chilenas à Buenos Aires. Tal plano possuía um papel geopolítico uma vez que servia para atrair os 
países mediterrâneos da América do Sul para a área de influência argentina (MARTINS, 2011).

A projeção geopolítica do Brasil perante a América do Sul, no entender de Travassos (1947), 
só seria possível por meio da hegemonização. Para tanto, seria necessário neutralizar a prevalência 
natural da Bacia do Prata e a subseqüente hegemonia argentina sobre os três estados-tampões: 
Uruguai, Paraguai e Bolívia. Este último considerado de suma importância por nele se encontrar 
o heartland sul-americano. Dentre as estratégias aludidas por Travassos estava a integração das 
vias rodoviárias com as vias aquáticas navegáveis e a construção de uma rede ferroviária que 
pudesse carrear produtos dos estados-tampões para portos brasileiros como Santos, Paranaguá, 
São Francisco do Sul, Porto Alegre e Rio Grande (FREITAS, 2004). 

Algumas das ideias de Travassos foram abraçadas pelo Estado brasileiro, como a construção 
da estrada Brasil-Bolívia pelo governo Vargas e, posteriormente a construção, durante o regime 
militar, da Ponte da Amizade (1965) e da BR-277 (1969), que conectaram o Paraguai ao porto 
de Paranaguá. Em 1973, Brasil e Paraguai assinaram o Tratado de Itaipu, que daria vida à usina 
hidrelétrica binacional, inaugurada em 1984. 

A construção de Itaipu gerou muitas controvérsias durante a década de 1970. Em meio às 
rivalidades entre os dois gigantes sul-americanos, havia entre os militares argentinos o temor de 
que o Brasil, na hipótese de uma guerra com a Argentina, pudesse abrir completamente 
as comportas de Itaipu, inundando a cidade de Buenos Aires. 

Face à política do governo brasileiro de atrair o Paraguai para sua área de influência a 
resposta argentina não tardou. Em 1973, Argentina e Paraguai assinaram o tratado de construção 
da hidrelétrica de Yacyretá, no rio Paraná, localizada 400 km ao sul de Itaipu (a usina, cujas obras 
demoraram trinta e sete anos para serem concluídas devido a escândalos de corrupção e desvios 
de verbas, foi inaugurada somente em 2011). O mapa 2 apresenta a área da Bacia do Prata, com 
a localização das principais hidrelétricas (Itaipu e Yacyretá), das conexões viárias entre o Brasil e 
seus vizinhos mediterrâneos – Paraguai e Bolívia –, além dos portos estratégicos do sul do Brasil 
e do patrimônio histórico-cultural platino (reduções jesuíticas e Cataratas do Iguaçu).

Em 1979, como uma espécie de prenúncio de novos tempos, foi firmado o Acordo Tripartite 
entre Brasil, Argentina e Paraguai para a exploração do potencial energético do rio Paraná. No 
início da década de 1980, indícios de uma distensão das relações entre Brasil e Argentina podiam 
ser observados no discurso de Golbery do Couto e Silva, que passava a afirmar que: “a realidade 
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estratégica do pós-guerra ajudou a superar, em larga medida, os tradicionais atritos e receios 
mútuos entre os diferentes Estados da América do Sul” (FREITAS, 2004: 50).

Com o fim dos regimes militares no Brasil e na Argentina e a assinatura do Programa de 
Integração e Cooperação Econômica (PICE, 1986) e do Tratado de Integração, Cooperação e 
Desenvolvimento (1988), que levariam ao surgimento do MERCOSUL, teve início um período 
de aproximação entre os governos de Brasil e Argentina. Em 1990, foi assinado o protocolo da 
construção da Ponte Internacional São Borja-Santo Tomé e do Centro Unificado de Fronteira (CUF), 
inaugurados em 1997 e considerados um marco no processo de integração entre os dois países. 

MAPA 2 – Bacia do Prata: cidades, patrimônio cultural, conexões e infraestruturas estratégicas

Autor: Camilo Pereira Carneiro Filho, 2014.
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A TRÍPLICE FRONTEIRA BRASIL-ARGENTINA-PARAGUAI NO SÉCULO XXI: UMA GESTÃO 
DESARTICULADA

Ao final do século XX, em meio à consolidação de blocos regionais como a União Europeia e 
o MERCOSUL, foi difundida a tese de que as fronteiras estariam em processo de desaparecimento. 
Todavia, o século XXI tem testemunhado redefinições de espaços limítrofes que incluem novos 
conflitos e o fortalecimento de barreiras entre alguns Estados. 

A ideia segundo a qual as fronteiras nacionais envolvem o nacional e que, por consequência, 
a desregulamentação das fronteiras tradicionais produziria um mundo sem fronteiras, deve ser 
reavaliada. A realidade mostra, sobretudo, que as fronteiras ainda existem e que elas são mutáveis 
e móveis (RÜCKERT; CARNEIRO FILHO, 2014). 

Na conjuntura atual, antigas funções da fronteira, como a fiscal e a de controle, vêm recebendo 
destaque por parte dos Estados nacionais em prejuízo da integração regional dos blocos de países. 
Barreiras comerciais implantadas nas fronteiras pelo poder central prejudicam as populações que 
habitam ao longo do limite internacional – cujo sustento depende, muitas vezes, das vantagens 
decorrentes das diferenças de câmbio e legislação entre os Estados vizinhos. 

Um problema a ser abordado é o fato de algumas áreas de fronteira serem atravessadas 
diariamente não apenas por fluxos decorrentes de atividades lícitas como também por fluxos 
derivados de atividades ilícitas. Situação vivenciada, por exemplo, na Tríplice Fronteira Brasil-
Argentina-Paraguai, onde Ciudad del Este possui um papel chave no campo financeiro. A cidade 
paraguaia concentra mais de uma dezena de estabelecimentos bancários que são usados por 
nacionais de Brasil e Argentina para transações legítimas e também para lavagem de dinheiro e 
evasão fiscal. O problema é que muitas dessas operações são realizadas através de canais legais 
e por meio eletrônico, sendo submetidas às leis concernentes à faixa de fronteira. No entender 
de Machado (2005), as coibições sobre movimentos e investimentos de capitais aplicadas pela 
legislação vigente na faixa de fronteira do Brasil encontram-se defasadas. A autora entende que 
“ao invés de defender elas acabam por penalizar os lugares da fronteira, ao mesmo tempo em que 
incentivam o surgimento de sistemas de produção locais situados na zona cinza entre o legal e o 
ilegal” (MACHADO, 2005, p. 268). 

O papel desempenhado pelo setor financeiro de Ciudad del Este dá uma dimensão da 
complexidade das interações transfronteiriças existentes na Tríplice Fronteira, que fazem com 
que o combate à criminalidade na região se torne uma tarefa ainda mais difícil. Em meio a esse 
cenário, em 2011 o governo brasileiro criou o Plano Estratégico de Fronteiras, da qual fazem parte 
a operação Ágata e a operação Sentinela, cujos objetivos são prevenir e combater crimes praticados 
em pontos estratégicos do território nacional.

De acordo com o general Carlos Goellner, ex-comandante militar do sul, a área crítica de 
patrulhamento abrange a faixa de fronteira entre as cidades de Foz do Iguaçu-PR e Corumbá-MS, 
onde ocorre a maior incidência de tráfico de drogas e contrabando. A área contígua à Tríplice 
Fronteira Brasil-Argentina-Paraguai há décadas vem se consolidando como ponto de passagem 
do contrabando e do descaminho de mercadorias e de veículos roubados, tendo se transformado 
nos últimos anos em uma das mais importantes rotas do tráfico internacional de drogas, armas 
e pessoas da América do Sul (CARNEIRO FILHO, 2013).
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Em que pese o discurso do governo brasileiro de que o ambiente entre os países sul-americanos 
é de cooperação na área de defesa, as operações na fronteira, realizadas pelas forças armadas 
brasileiras nos últimos anos, correm o risco de serem interpretadas pelos países vizinhos como uma 
demonstração de força. A ausência de uma cooperação mais efetiva e de uma maior participação 
dos Estados vizinhos tanto nas edições das operações Ágata como da Sentinela são mais uma 
demonstração de uma gestão desintegrada do território da Tríplice Fronteira.

Outro ponto a se destacar concernente à deficiência de integração é o fato de que apesar de 
compartilhar com frequência problemas e efeitos decorrentes da presença do limite internacional, 
as cidades que compõem a Tríplice Fronteira Brasil-Argentina-Paraguai – Foz do Iguaçu, Puerto 
Iguazú e Ciudad del Este – são, muitas vezes, concorrentes entre si. A triplicidade de infraestruturas, 
como rodovias paralelas, aeroportos (na região existem três aeroportos internacionais em um 
raio inferior a 70 km), hospitais, estabelecimentos de ensino, entre outras, é uma prova dessa 
concorrência, que resulta no desperdício de recursos públicos (MACHADO, 2005).

A complexidade da gestão dessa região transfronteiriça é aumentada pela presença, do 
lado paraguaio da fronteira, de uma população de origem brasileira – sobretudo gaúchos e seus 
descendentes –, os chamados brasiguaios (que contabilizam um número entre 350 mil e 400 mil 
indivíduos), que além de carregarem a cultura do Brasil para dentro do território paraguaio se 
encontram no cerne de uma disputa fundiária com camponeses sem terras paraguaios. Fruto de 
sobreposições de identidades (via de regra gaúcha, alemã, brasileira e paraguaia) os brasiguaios 
são apenas um dentre inúmeros grupos populacionais que habitam a Tríplice Fronteira.

A população residente em Foz do Iguaçu, Ciudad del Este e Puerto Iguazú é muito diversa 
etnicamente, sendo composta por grupos provenientes não apenas de outras regiões de Brasil, 
Argentina e Paraguai, como também de continentes distantes. São destaques os asiáticos e os 
árabes, cujas colônias contabilizam dezenas de milhares de indivíduos.

A diversidade étnica e cultural caracteriza uma população que ainda se encontra em 
vias de consolidação da própria identidade. Uma identidade que pode se apoiar no passado 
histórico missioneiro que é compartilhado pelas três partes da Tríplice Fronteira. As ruínas das 
missões jesuíticas (mapa 2), também denominadas reduções, que foram implantadas no decorrer 
dos séculos XVII e XVIII ao longo dos vales dos rios Paraná e Uruguai, configuram um importante 
atrativo turístico que atrai visitantes do mundo inteiro.

As reduções constituíram uma verdadeira fronteira em movimento, por onde transitavam 
homens e mercadorias. Hoje, a região missioneira constitui um espaço supranacional, composto 
por territórios de Brasil, Argentina e Paraguai. Relegadas ao esquecimento a partir do ano de 
1767, após a expulsão dos jesuítas, as igrejas foram abandonadas, o que acelerou o processo de 
degradação e destruição da cultura e da arquitetura missioneira. 

O patrimônio histórico só passou a receber importância e reconhecimento internacional no 
século XX, quando as reduções de San Ignácio Mini, Nuestra Señora de Loreto, Santa Ana, Santa 
Maria la Mayor, localizadas na Argentina, juntamente com as reduções de Jesús de Tavarangue 
e La Santísima Trinidad, no Paraguai, e de São Miguel Arcanjo, no Brasil, tiveram suas igrejas 
e sítios restaurados. Os esforços despendidos no trabalho de restauração fizeram com que a 
UNESCO atribuísse a esses antigos sítios missioneiros o título de patrimônio histórico e cultural 
da humanidade (SANTOS, 2013). 
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Atualmente as ruínas missioneiras carecem de uma gestão mais coordenada e integrada, 
que estimule o turismo, que vem sendo prejudicado pela burocracia oficial (carta verde, diferentes 
itens exigidos pelos códigos de trânsito de cada país, etc.). Além da elaboração de um guia que 
reúna o conjunto do patrimônio missioneiro de Argentina, Brasil e Paraguai, a região carece de 
empresas que ofereçam um roteiro turístico que contemple os sítios missioneiros dos três países. 

A ausência de uma gestão integrada é percebida também mesmo na principal atração turística 
da Tríplice Fronteira: as Cataratas do Iguaçu. Situadas em uma área que abriga dois parques distintos 
– o Parque Nacional Iguazú (cerca de 67 mil hectares), criado em 1934, e o Parque Nacional do 
Iguaçu (aproximadamente 185 mil hectares), criado em 1939 –, que vêm sendo geridos de forma 
independente desde que foram criados. Em que pese o reconhecimento internacional atestado pelo 
crescente volume de turistas e pelos títulos recebidos (os parques foram considerados Patrimônio 
Natural da Humanidade pela UNESCO em 1984 e 1986, respectivamente) a ação antrópica é uma 
ameaça latente. 

No início do século XXI, novos projetos começaram a ser formulados pelas administrações 
dos dois parques em conjunto com os governos locais, mas essa parceria não teve uma efetiva 
continuidade. Patrulhas conjuntas, que chegaram a acontecer uma vez por ano, não ocorrem desde 
2010. A pouca cooperação gera dificuldades de fiscalização, os guardas argentinos denunciam a 
presença de caçadores e pescadores brasileiros dentro dos parques. Apesar do fechamento, em 1997, 
da Estrada do Colono, que passava por um trecho de 18 km dentro da área do parque brasileiro, 
muito animais são atropelados na Ruta 101, que corta o parque argentino e é utilizada como atalho 
por brasileiros que vão de Capanema a Foz do Iguaçu (CARNEIRO FILHO, 2013).

Nos últimos anos, os governos de Brasil, Argentina e Paraguai anunciaram investimentos 
importantes, inseridos nas carteiras da IIRSA/COSIPLAN e do PAC 2, que irão impactar a região 
da Tríplice Fronteira – construção de novas hidrelétricas no rio Uruguai, entre Brasil e Argentina; 
segunda ponte entre Brasil e Paraguai sobre o rio Paraná; linhas de transmissão; ramais ferroviários, 
etc. No entanto, as decisões acerca da implantação desses projetos não têm tido a participação 
da população local que, por sua vez, mobilizada e organizada (destaque para o Movimento dos 
Atingidos por Barragens (MAB) e para o Projeto Iguassu/Aguas Grandes) vem lutando através de 
inúmeras manifestações, seja contra as novas hidrelétricas (Panambi e Garabi), seja contra o local 
de construção da futura ponte para caminhões entre Foz do Iguaçu-BR e Porto Franco-PY (que o 
DNIT quer erguer ao lado do Marco das Três Fronteiras até 2017).

CONCLUSÃO

A consolidação das fronteiras do Prata foi realizada ao longo de quatro séculos, tendo origem 
em um contexto de rivalidade entre espanhóis e portugueses, alimentada pelo não cumprimento 
de tratados como o de Tordesilhas. Entre os séculos XVI e XIX, nas colônias ibéricas da América 
do Sul, o cenário geopolítico foi impactado pela dificuldade de demarcação dos limites entre os 
domínios das duas coroas, estabelecidos por numerosos tratados, e pela imprecisão na definição 
desses limites aliada à expansão dos luso-brasileiros – respaldada pelo princípio do uti possidetis 
– sobre os territórios espanhóis na América do Sul.
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Com seus limites consolidados após a guerra do Paraguai, a Tríplice Fronteira surgiu em meio 
a uma rivalidade entre brasileiros e argentinos que perdurou até o terceiro quarto do século XX. 
Com a redemocratização do Cone Sul e o surgimento do MERCOSUL, a fronteira passou a receber 
um novo olhar por parte dos Estados nacionais e adquiriu novas funções, como a de integração 
entre os países vizinhos.

Atualmente, em virtude do cenário geopolítico internacional, antigas funções da fronteira, 
como a de barreira e controle voltaram a receber destaque em prejuízo do aprofundamento da 
integração regional. Em meio a um momento de estagnação vivido pelo MERCOSUL, a Tríplice 
Fronteira Brasil-Argentina-Paraguai apresenta um cenário caracterizado por uma integração 
deficiente, onde não são utilizados plenamente nem o potencial econômico e tampouco o simbolismo 
cultural e histórico da região transfronteiriça mais importante da América do Sul em termos de 
economia e população.

Ao contrário do tipo de política para a fronteira que vem sendo realizada pelo governo brasileiro 
nos últimos anos, de forma independente e de “cima para baixo”, que dá destaque à segurança e 
à defesa, a Tríplice Fronteira carece de uma política governamental que leve em consideração os 
interesses da população local e seja pautada em uma gestão articulada do território transfronteiriço. 
Uma política que teria a capacidade de impactar positivamente os países da Bacia do Prata e que 
poderia abrir um novo horizonte, de maior harmonia e integração dentro do MERCOSUL.

REFERÊNCIAS

CARNEIRO FILHO, C. Processos de Transfronteirização na Bacia do Prata: a Tríplice Fronteira Brasil-Argentina-
Paraguai. Porto Alegre, 254 p.Tese (Doutorado em Geografia). Programa de Pós-Graduação em Geografia 
da UFRGS, Porto Alegre, 2013.  

1947. COSTA, W. O Brasil e a América do Sul: cenários geopolíticos e os desafios da integração. Revista 
Confins (on-line) n°7, 2009. Disponível em <http://confins.revues.org/index6107.html>. Acesso em 
10 jul. 2014.

ELIAS, N. O Processo Civilizador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 1993. 94 p.

FREITAS, J. A escola geopolítica brasileira. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora, 2004, 136 p.

MACHADO, L. Estado, territorialidade, redes. Cidades gêmeas na zona de fronteira sul-americana. In: 
SILVEIRA, M. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. p. 243-284.

MALAGRIDA, C. El factor geográfico en la política sudamericana. Madri: Instituto Editorial Reus, 1946, 378 p.

MARTINS, M. Mário Travassos e Carlos Badia Malagrida: dois modelos geopolíticos sobre a América do Sul. 
São Paulo, 2011. 168 p. Tese (Doutorado em Integração da América Latina). Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades da USP – Programa de Pós-Graduação Interunidades em Integração da América Latina, 
São Paulo, 2011.

OLIVEIRA, M. G. A Fronteira Brasil-Paraguai: principais fatores de tensão do período colonial até a atualidade. 
Brasília, 2008. 110 p. Dissertação (Mestrado em Gestão Ambiental e Territorial). Instituto de Ciências 
Humanas – Departamento de Geografia, UnB, Brasília, 2008.

RICARDO, C. Marcha para o Oeste. 4ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1970. 681 p.

RÜCKERT, A; CARNEIRO FILHO, C. Transfronteirização e gestão do território no Arco Sul da fronteira do 
Brasil. Revista GeoNorte, v. 7, p. 1322-1338, 2013. Disponível em <http://www.revistageonorte.ufam.
edu.br/index.php/edicao-especial-3-geografia-politica>



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 59-70. ISBN 978-85-63800-17-6

Carneiro Filho70

diagramação: letra1@editoraletra1.com

SANTOS, C. R. Turismo histórico na região transfronteiriça das Missões/Misiones. Revista Confins (on line) 
n° 18, 2013. Disponível em <http://confins.revues.org/8501>. Acesso em: 13 ago. 2014. 

STORTO, L.; FILHO, S. A crise do Império e o advento da República. Disponível em <http://www.libertaria.
pro.br/brasil/capitulo11_index.htm>. Acesso em: 14 ago. 2014.

TRAVASSOS, M. Projeção continental do Brasil. 4ª ed. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 2012.



diagramação: letra1@editoraletra1.com

Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 71-79. ISBN 978-85-63800-17-6

O MAPA MERCATOR E O MODERNO SISTEMA-MUNDO

THE MERCATOR MAP AND THE MODERN WORLD-SYSTEM

CARLA MONTEIRO SALES

Universidade Estadual do Rio de Janeiro
carla.msales@gmail.com

RESUMO. O longo século XVI foi o berço do moderno sistema-mundo (QUIJANO et al., 1992), mesmo período de 
elaboração da projeção Mercator para mapa-múndi.  Longe de ser coincidência, essas duas produções são frutos de 
um mesmo contexto geopolítico que definia, gradualmente, a hegemonia europeia. De fato, existiu uma relação de 
influência mútua entre eles: a expansão mercantilista era guiada por essa representação, que por sua vez, passou a ser 
amplamente utilizada e difundida como padrão de mundo. A presente pesquisa tem por objetivo elucidar essa relação 
entre a projeção Mercator e o moderno sistema-mundo, e ao mesmo tempo, destacar os discursos geopolíticos que 
esse mapa ainda sustenta. A análise do sistema-mundo propõe uma perspectiva histórica e relacional que reconhece 
as assimetrias e heterogeneidades econômicas e sociais entre os países do mundo. Para tal, retoma-se o contexto 
da exploração colonial, um elemento essencial para a integração desse sistema, como também para hierarquizar e 
regulamentar as interações entre os estados (LANDER, 2005). Isso porque, através da colonialidade, a Europa fixa-se 
como referencial de modernidade e cientificidade para o resto do mundo, como se toda a trajetória histórica mundial 
culminasse na Europa, criando um padrão único para o reconhecimento dessas heterogeneidades do sistema-mundo. 
Esse processo também englobou as produções cartográficas, estabelecendo um padrão científico e de confiabilidade 
para os mapas europeus e inferiorizando os mapas pretéritos e de culturas primitivas (HARLEY, 1989). Sabe-se 
que a projeção Mercator foi elaborada visando auxiliar as navegações europeias, porém, devido ao seu contexto de 
elaboração, ela foi difundida como representação verossímil do mundo, justamente por se basear em padrões científicos 
e matemáticos, ocultando suas distorções e intenções. Nesse sentido, notamos que a projeção Mercator e o moderno 
sistema-mundo foram ambas criações da padronização e hegemonia europeia, o que fomentou uma mudança de 
imaginário na descrição e entendimento do mundo. Esse imaginário geográfico, entendido como construção simbólica 
mediante a qual uma comunidade se define (MIGNOLO, 2005), é estruturado pela associação entre um discurso e 
seu aporte em imagens, que é justamente a relação que tentamos traçar entre Mercator e sistema-mundo moderno. 

PALAVRAS-CHAVE. Sistema-mundo, Mercator, mapa-mundi. 

ABSTRACT. The long sixteenth century was the birthplace of the modern world-system (QUIJANO et al., 1992), and 
the same period of conception of the Mercator projection for a world map. Far from being a coincidence, these two 
productions result from the same geopolitical context that gradually defined European hegemony. In fact they were 
reciprocally influential: mercantilist expansion was guided by that representation, that in turn became widespread as 
a standard of the world. This research has the objective of enlightening this relation between the Mercator projection 
and the modern world-system, and at the same time to highlight the geopolitical discourse still sustained by this map. 
The analysis of the world-system proposes a historical and relational perspective that recognizes the asymmetries 
and heterogeneity of both economic and social aspects between countries of the world. For such we return to the 
context of colonial exploitation, an essential element for the integration of this system as well for the establishment 
of a hierarchy and for the regulation of the interaction between States (LANDER, 2005). That because, through 
colonialism Europe fixated itself as the referential point of modernity and science for the rest of the world, as if 
worldwide historical trajectory culminated in Europe, establishing an unified European standard for the recognition 
of these heterogeneous aspects of the world-system. This process also encompassed the cartographical productions, 
establishing a reliable scientific standard for European maps and thus relegating the older maps and those of primitive 
cultures (HARLEY, 1989). It is known that the Mercator projection was devised in hopes of assisting the European 
sail expeditions, although due to the concept of its inception, it was disseminated as the credible representation of 
the world, precisely because it is based on mathematical and scientific standards, hiding then its distortions and 
intentions. Accordingly we noticed that the Mercator projection and the modern world-system were both creations 
of European standardization and hegemony, which fostered change in the imaginary of the world, its description and 
understanding. This geographical imaginary understood as a symbolical construction through which a community 
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defines itself (MIGNOLO, 2005), is structured by the association between a discourse and its support with images, 
which is precisely the relation we are trying to trace between the Mercator projection and the modern world-system.

KEYWORDS. World-system, Mercator, world map.

APRESENTAÇÃO E PROBLEMÁTICA

Um conhecimento experimentado sobre o mundo só é possível em fragmentos, logo, as 
ideias sobre as interações e divisões globais são mediadas, procedentes de discursos, teorizações, 
descrições e representações. Assim, quando pensamos em como conhecemos o mundo, em como 
adquirimos nossas formas de pensar sobre ele, não podemos buscar apenas experiências, mas 
também considerar as imagens, sejam elas reportagens, guias de revistas, pinturas ou mapas 
(SHARP, 2009). 

Com tal premissa é que consideramos complementares a noção de sistema-mundo e a 
representação do mapa-múndi Mercator. Essa famosa projeção de mapa foi elaborada e divulgada 
no século XVI, mesmo século que Wallerstein (2006) aponta como inicial para a configuração de sua 
teoria do moderno sistema-mundo. Trata-se de duas concepções de mundo bastante difundidas, 
uma imagética e outra textual, que adquirem, consequentemente, poder de influência em nossas 
ideias sobre o mundo. 

Nesse sentido, as semelhanças apontadas não são encaradas como coincidências. Ao invés, 
acreditamos existir uma mútua influência entre essas partes que procuram ser esclarecidas pelos 
seguintes questionamentos: quais contextos presentes no século XVI influenciaram a elaboração 
dessas visões de mundo? Quais são os pontos de interseção entre essas teorias? E de que modo a 
projeção Mercator corrobora com o sistema-mundo moderno? 

Guiados por tais questionamentos, objetivamos entender as possíveis influências que a 
imagem da projeção Mercator exerce sobre a configuração de uma ideia de sistema-mundo moderno. 
Tal ideia teve destaque nas discussões geopolíticas, sendo uma das mais importantes teorias para 
agrupar países de acordo com certa característica estabelecida e fazer regionalizações do mundo. 
Sua abordagem requer pensarmos sobre a sociedade em termos geográficos e históricos amplos, 
resultando em uma análise geopolítica capaz de situar eventos políticos locais em um contexto 
amplo global (FLYNT et al.,  2011). Desse modo, reduz a necessidade de compreensão e explicação 
sobre as particularidades locais de cada sociedade, para compreendê-las através do amplo contexto 
fornecido pelas esquematizações do sistema-mundo moderno.

De fato, os estudos da geopolítica comumente apontam para modos de dividir o globo, 
formando “mundos” distintos um dos outros. Na sua incumbência de interpretar fatos políticos 
do mundo, acaba por incorporar significado a esses fatos e seus agentes.  Com isso, espaços globais 
são rotulados, metáforas são empregadas, e imagens visuais são usadas nesse processo de fazer 
história e construir imagens do mundo político (Ó TUATHAIL, 2006).

É nesse sentido que destacamos a importância das imagens nas investigações geopolíticas. 
Discursos e imagens têm qualidades sedutoras para transformar a opacidade das explicações 
sobre a política mundial em uma figura aparentemente clara e objetiva. Com isso, consideramos 
apropriado que a ideia de sistema-mundo moderno teve seu embasamento no posicionamento 
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de países fornecidos pela projeção Mercator, em uma associação que reflete as intencionalidades 
do contexto do século XVI. 

Complementarmente, ressaltamos o entendimento do papel político das representações 
cartográficas, pois se a geopolítica reconhece a intensa relação entre espaço e poder deve reconhecer 
também o mapa enquanto um artifício central desse processo. Isso porque os mapas ligam certas 
formas de conhecimento espacial à assuntos e objetos, o que leva a um direcionamento de uma 
ordem social ao território e a uma efetiva influência no modo como passamos a conhecer os espaços 
(BLACK, 1997). Através do mapa o mundo é normatizado e disciplinado (HARLEY, 1989), ações 
essas guiadas pelos interesses políticos sobre os espaços. 

Pelo exposto, tentamos justificar a importância que as imagens, principalmente os mapas, 
possuem na influência de concepções e teorias geopolíticas. Tal justificava torna-se necessária 
devido às escassas analises que seguem por esse viés, podendo causar certo desconforto pela falta 
de materialidade e de estudo de conflitos tão comuns nas pesquisas geopolíticas. Entretanto, as 
produções culturais e os discursos sociais não são tão dissociados assim da materialidade. Ao 
contrário, ressaltamos a relevância da argumentação de Said (2007) em expor que as imagens 
de mundo são partes constitutivas da realidade justamente pelo modo como são associadas ao 
conhecimento e ao poder, em uma clara alusão às ideias foucaultianas, interferindo no modo como 
nos relacionamos e intervimos em diferentes espaços. 

Tendo isso em vista, Wallerstein (2006) nos coloca que o sistema-mundo moderno é uma 
criação social, com uma história, com origens que devem ser explicadas, mecanismos presentes 
que devem ser delineados. No desprendimento dessa análise é que encontramos relações com a 
elaboração da projeção Mercator, principalmente no que diz respeito ao contexto do século XVI, 
onde a racionalidade científica e a expansão colonial tiveram forte influência na configuração 
desse sistema e desse mapa. 

DISCUSSÃO E INTERLOCUÇÃO TEÓRICO-CONCEITUAL

Apesar da ampla familiaridade que temos com a imagem de mundo em sua projeção Mercator, 
essa não deve ser entendida como verdadeira ou fidedigna à aparência real do planeta. Esse viés de 
verdade é comum nas representações cartográficas de modo geral, tornando-se um dos maiores 
obstáculos para o aprofundamento de análises e reflexões críticas sobre essas representações 
(HARLEY, 1989). A superação dessa limitação abriria caminhos múltiplos para percepção do mapa 
como uma construção política, ou seja, reconhecendo seu desempenho como um mecanismo de 
poder que dá suporte aos discursos geopolíticos.

Uma das proposições que surgem dessa constatação é a da leitura de mapas, em uma metáfora 
textual. Nesse sentido, retira-se o foco da elaboração técnica da cartografia e atenta-se para as 
produções culturais de discurso sobre o território expressos no mapa. Em comparação a um texto, 
reconhecemos que “aprendemos a ler criticamente textos, chegando ao refinamento de desvendar 
sua ideologia, intenções e opções teóricas e metodológicas, mas não aprendemos a fazer exercício 
semelhante em relação aos mapas” (GIRARDI, 2000: 43). 

O posicionamento crítico frente às representações e mensagens expressas pelos mapas foi 
enaltecido pela corrente da Cartografia Crítica a partir da década de 1980. Um de seus principais 
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preceitos é destacar os contextos históricos e sociais que guiam as representações cartográficas, 
mas que são omitidos pelas estratégias científicas de neutralidade e exatidão (WOOD, 2006). 
Nesse sentido, o mapa só pode ser compreendido e lido em sua totalidade se levamos em conta 
as demandas sociais e ideológicas que influenciaram sua elaboração.   

Assim, devido às várias críticas já destinadas ao mapa Mercator, é comum associá-lo ao 
seu contexto histórico de serventia às grandes navegações. Por tais razões esse mapa apresenta 
uma concepção cilíndrica do globo, com meridianos paralelos ao invés de convergirem no polo, o 
que facilita a utilização do compasso e medição das rotas marítimas (HARLEY, 2009). Em suma, 
aceitamos que a ampliação distorcida dos países das altas latitudes, que faz com que as terras 
temperadas sejam bem maiores, é consequência das necessidades das grandes navegações. 

Entretanto, essa explicação recai no problema da análise unicamente técnica, que deve 
interessar muito mais à cartografia do que à geografia (GIRARDI, 2000). Um entendimento 
geográfico sobre o mapa Mercator deve considerar a influência social e ideológica de seu contexto 
histórico. Nesse sentido, para além das grandes navegações, temos o evento geopolítico das 
conquistas coloniais, cujos interesses podem ser lidos no mapa Mercator. 

Ao ser reproduzida intensamente como imagem do mundo a projeção Mercator tornou-se 
padrão no mapa mental de muitas pessoas, transformando uma ajuda aos navegadores em uma 
representação ideologizada do mundo (SEEMAN, 2003). Em tal representação a Europa sobrepuja a 
porção central do mapa, com dimensões territoriais de seus países desproporcionalmente maiores. 
Assim, os países do norte são fixados no topo de nossa imagem mental sobre o mundo, ocupando 
grande porção das terras do planeta; enquanto ao sul é delegada a parte inferior, ficando com 
menos do que a metade do mapa (BLACK, 1997). 

Tal qual pondera Harley (2009), também duvidamos que o próprio Mercator “tenha tido 
consciência da influência do seu mapa sobre a visão hegemônica mundial dos Europeus” (HARLEY, 
2009: 12). Porém, tendo em mente o contexto colonial, passamos a ver o fato de que a Europa 
esteja situada no centro do mundo nesta projeção, e que a superfície das massas terrestres esteja 
tão deformada, favorecendo um sentimento de superioridade dos europeus. Com isso, os estados 
coloniais brancos aparecem relativamente maiores sobre o mapa do que aqueles que eram apenas 
as colônias, o que nos convida a ver tal projeção como uma profecia geopolítica (HARLEY, 2009). 

Diante do exposto, nosso intuito não é decretar a extinção da projeção Mercator devido 
a suas falhas. Apenas acreditamos já ter findado o momento de encarar esse mapa como uma 
representação do mundo em si, para então ampliar sua utilização como visão de mundo possível. 
Retomamos, nesse momento, a ideia de que os mapas devem ser lidos como um texto, que revele 
os contextos de produção e objetivos da autoria. Desse modo, se a projeção Mercator é comumente 
acompanhada da ressalva explicativa de adequar-se às grandes navegações (o que é uma explicação 
unicamente técnica), também pode e deve ser acompanhada da ressalva de ser fruto do seu contexto 
do longo século XVI (o que é uma explicação mais geográfica).

Estamos falando, então, do mesmo século em que é gestado o moderno sistema-mundo 
(WALLERSTEIN, 2006). Disso, concluímos ser o século XVI um período de formulações de ideias 
sobre o mundo, sejam teóricas ou representacionais. De fato, alguns fenômenos e características 
mundiais importantes começaram a ser delineadas no século XVI. Com o auge das grandes 
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navegações empreendidas pelos europeus, teremos a emergência do circuito comercial do Atlântico 
(MIGNOLO, 2005) e, também, o estabelecimento de um novo padrão de poder mundial eurocentrado 
(QUIJANO, 2005), ambos acarretam em mudanças na história do capitalismo. Por conseguinte, 
ambos influem no sistema mundo-moderno, visto que essa noção é uma face da mesma moeda 
da economia-mundo capitalista (FLYNT et al., 2011).

Apesar da teoria do sistema-mundo moderno ter formulação na década de 1970, para 
Wallerstein (2006) as ciências sociais devem dar mais atenção, em suas recentes análises, aos 
pontos pretéritos importantes na configuração do moderno sistema-mundo, dentre os quais estaria 
o longo século XVI e seu contexto de configuração desse sistema. O autor ainda argumenta que tal 
análise é necessária como uma expressão de “protesto contra as profundas desigualdades sociais 
do sistema-mundo que ocupam o centro político de nosso tempo” (WALLERSTEIN, 2006, p. 4).

Assim, corroboramos com a importância de analisar o contexto social do século XVI, mas 
principalmente para considerar o imaginário ocidental que se fixou no referido período. Ao pensar 
o sistema-mundo moderno, vários autores destacam acontecimentos pertinentes ao século XVI 
que trouxeram mudanças importantes e passaram a figurar e guiar tal imaginário. Primeiramente, 
segundo Wallerstein (2006), foi no referido século que se deu o “divórcio” entre filosofia e ciência, 
passando a valorizar a observação empírica como único modo de chegar à verdade científica. A 
filosofia seria excluída desse conjunto por ser considerada dedutiva e especulativa, ao passo que a 
ciência traria segurança da proximidade com a precisão, através de sua formulação de leis gerais, 
que carregam consigo narrativas universalistas, inaugurando uma linha evolutiva de todos os 
povos, do primitivo ao moderno. 

Em segundo, Mignolo (2005) destaca a exterioridade desse período, ou seja, a intensificação 
das relações com outros povos que resulta na definição da diferença nesse imaginário, sendo 
focado na emergência do circuito comercial do Atlântico no século XVI, conectando América e 
Europa. Com isso, outros circuitos são interligados, novas centralidades comerciais surgem, e 
novas relações sociais são estabelecidas, o que transforma definitivamente o século XVI como 
referencial do imaginário moderno.

De fato, ambos os acontecimentos do século XVI contribuem na formulação da noção de 
modernidade. No contexto da cientificidade, as categorias e conceitos fincados são universais, 
transpostas para qualquer realidade, o que resulta em padrões a partir dos quais se fixam proposições 
normativas que definem o “deve ser” para todos os povos do planeta (LANDER, 2005). Com a busca 
da observação empírica, a história ocidental foi posta como universal (ou normal), em oposição 
à classificação dos demais povos como primitivos ou deficientes, por ainda não terem alcançado 
esse padrão difundido a partir da Europa, através da noção de modernidade. No contexto do 
circuito comercial do Atlântico, as relações não são apenas comerciais, mas também ideológicas. 
Assim, “(...) uma estratégia da modernidade desde o momento da expansão da cristandade para 
além do Mediterrâneo (América, Ásia), que contribui para a autodefinição da Europa, e foi parte 
indissociável do capitalismo, desde o século XVI” (MIGNOLO, 2005, p. 74). 

É justamente esse o contexto histórico-cultural do imaginário que fornece os pressupostos 
principais dos conhecimentos sociais modernos. Para Lander (2005), esse conhecimento é articulado 
através da ideia de modernidade que, segundo o autor, apresenta quatro dimensões básicas: 1) A 
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visão universal da história associada a ideia de progresso; 2) a “naturalização” das relações sociais 
e da sociedade liberal-capitalista; 3) a naturalização ou ontologização das divisões e separações 
da sociedade; 4) a superioridade dos conhecimentos científicos e experimentados sobre qualquer 
outra forma de conhecimento. 

Nesse sentido, a divisão do sistema-mundo moderno tem início a partir dessas dimensões do 
século XVI, onde, pela primeira vez, se organiza a totalidade do espaço e do tempo numa grande 
narrativa universal. Nessa narrativa, com auxílio dos preceitos de neutralidade e cientificidade, a 
Europa é posta como centro geográfico e culminação de todo o movimento temporal (LANDER, 
2005). São vários os escritos científicos que corroboram com essa ideia, mas para a fixação central 
da Europa o mapa Mercator torna-se fundamental. Mesmo diante de suas intencionais distorções, 
essa projeção cartográfica foi reproduzida como padrão neutro e científico nos séculos seguintes 
a sua elaboração. 

Portanto, não foi a precisão que fez da projeção Mercator um padrão, mas sim sua adequação 
aos interesses geopolíticos do século XVI. Era convenientemente apropriada a distorção expandida 
dos países de altas latitudes em comparação às baixas latitudes, visto que os primeiros eram formados 
pelas metrópoles expansionistas; enquanto os segundos eram formados, predominantemente, por 
colônias. Do mesmo modo, o posicionamento da Europa na porção central do mapa fixa um ponto 
de referência para todos os demais pontos, até porque o posicionamento centralizado marcou 
diversas representações cartográficas ao “adicionar forças e sentidos geopolíticos à representação” 
(HARLEY, 1989:6). 

Não pretendemos, com tais ponderações, condenar a projeção Mercator ao desuso, apenas 
atentar para o perfeito casamento entre tal imagem de mundo e o projeto de modernidade que se 
colocava no século XVI. Nas palavras de Brian Harley (2009), a projeção Mercator seria, no mínimo, 
uma profecia geopolítica devido a suas distorções e posicionamentos selecionados. Do mesmo 
modo, não argumentamos que a projeção Mercator foi responsável pela divisão do sistema-mundo 
ou pelas desigualdades dele. Muitos autores já demonstraram que as relações sociais de trabalho, 
as trocas comerciais e as influências políticas foram essenciais nesse processo e corroboramos 
com sua visão. Nosso intuito é apenas destacar que tais ações e discursos atingem maior eficiência 
ao serem associadas e aportadas por representações imagéticas que, didaticamente, influenciam 
nossa visão de mundo. 

Desse modo, a formulação do sistema-mundo moderno e da projeção Mercator são produtos 
da modernidade e da racionalidade científica, movimentos comandados e difundidos pela Europa. 
Portanto, tais formulações auxiliam o pensamento e organização da totalidade do tempo e do 
espaço para toda a humanidade do ponto de vista da própria experiência europeia, colocando sua 
especificidade histórico-cultural como padrão de referência superior e universal. Ao passo que, as 
demais formas de conhecimento e organização social são transformadas não apenas em diferentes, 
mas em arcaicas, primitivas, pré-modernas ou não desenvolvidas. Tal qual nos elucida Lander 
(2005:34): “São colocadas num momento anterior do desenvolvimento histórico da humanidade, 
o que, no imaginário do progresso, enfatiza sua inferioridade”. 

Esse entendimento de progresso permeou as hierarquizações do sistema-mundo moderno. 
Nesse sentido, a Europa não somente tinha o controle do mercado mundial, mas pôde impor seu 
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domínio colonial sobre todas as regiões e populações do planeta, incorporando-as ao “sistema-
mundo”, que se constituía justificado pela representação de mapa-múndi, como padrão único e 
preciso. Essa representação totalizante auxilia a incorporar as diferentes histórias culturais dos 
povos em um único mundo, onde a Europa fixa-se como referência. Nas palavras de Quijano 
(2005: 236), “como parte do novo padrão de poder mundial, a Europa também concentrou sob sua 
hegemonia o controle de todas as formas de controle da subjetividade, da cultura e em especial 
do conhecimento e da produção do conhecimento”.  

Assim, para fixar a Europa como centro do mundo representado e referência histórica da 
sociedade, tornou-se primordial associar tais ideais à noção de cientificidade. A já mencionada 
ruptura entre filosofia e ciência instituída no século XVI (WALLERSTEIN, 2006) tem aqui um papel 
primordial, qual seja atribuir características de neutralidade, veracidade e razão à essas construções 
de conhecimento da projeção Mercator e da hierarquização do sistema-mundo moderno. Desse 
modo, a Europa como centro da história mundial é corroborada pelo centro da representação 
cartográfica de mundo, fornecendo à noções eurocêntricas sentido de cientificidade e racionalidade.  

A projeção Mercator, como síntese imagética do mundo, sugere uma divisão e hierarquização 
de um conjunto de países. Enquanto a Europa é fixada na porção central do mapa, as demais áreas 
do globo são definidas em relação a ela, dentre os quais: Oriente x Ocidente, Novo mundo x Velho 
mundo, Norte x Sul, Tradicional x Moderno, e assim sucessivamente. Essas divisões, visualmente 
representadas no mapa-múndi, apresentam grande influência na organização do sistema-mundo 
moderno, corroborando com sua atribuição de funções e características tais áreas. 

No memorável artigo escrito a quatro mãos por Quijano e Wallerstein (1992), esses autores 
elucidam a participação fundamental da “construção geosocial Américas” na formação do sistema-
mundo moderno. Nesse sentido, o “Novo mundo” do século XVI não foi incorporado a um sistema-
mundo já existente, mas sim contribuiu primordialmente para sua configuração. Isso porque três 
coisas eram essenciais para o estabelecimento de uma economia-mundo capitalista: uma expansão 
do tamanho geográfico do mundo em questão; desenvolvimento de diferentes zonas econômicas, 
e definição de maquinários estatais relativamente mais fortes, que seriam o estados-centrais do 
sistema-mundo capitalista (WALLERSTEIN apud QUIJANO et al., 1992). 

Nesse sentido, as Américas tornam-se essenciais para as duas primeiras necessidades desse 
sistema. Sua dinâmica colonial resulta na criação de uma série de Estados conectados juntos, tanto 
em um sistema, como em um mapa, de interestados em camadas de hierarquia. Onde, durante os 
três primeiros séculos do sistema-mundo moderno, todos os Estados da América eram coloniais 
subordinadas politicamente a algum Estado europeu (QUIJANO et al., 1992). Em outras palavras, 
a colonialidade era essencial para a integração do sistema interestados, criando não só um ranking, 
mas uma série de regras para a interação dos Estados uns com os outros. 

Nesse sentido, as relações e hierarquias que caracterizam a teoria do sistema-mundo são 
baseadas em noções de modernidade e racionalidade associadas à colonialidade. Os europeus 
geraram uma nova perspectiva temporal da história e re-situaram os povos colonizados no passado 
de uma trajetória histórica que culmina na Europa. Com isso, a modernidade e a racionalidade foram 
imaginadas como experiências e produtos da Europa Ocidental, e o resto do mundo codificado 
em oposição às qualidades europeias (QUIJANO, 2005). Assim, a teoria do sistema-mundo não 
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deveria apenas ser justificada pelas noções de modernidade, mas expandida para os mecanismos 
de colonialidade que tanto marcaram o século XVI como estabeleceram as relações hierárquicas 
continuamente presentes nesse sistema. 

RESULTADOS PARCIAIS

Em suma, os contextos do século XVI que tanto influenciaram a formação do sistema-mundo 
são os mesmos que demandaram uma representação de mundo que indicasse a centralidade e 
grandiosidade dos países europeus. Não afirmamos que a projeção Mercator foi elaborada já com tal 
visão, mas que foi intensamente reproduzida como padrão único de mundo devido à sua adequação 
aos projetos engendrados no século XVI, fornecendo um aporte visual às divisões hierárquicas do 
moderno sistema-mundo que é mais facilmente compreendido no nosso imaginário geográfico. 

Destarte, as justificativas normalmente dadas para as distorções da projeção Mercator, como 
sua serventia para as navegações, poderiam ser ampliadas, de modo a abarcar seus contextos 
geopolíticos. Até porque, a associação desse mapa às grandes navegações é unicamente técnica 
e especificamente datada, ou seja, justifica apenas sua elaboração. Já a sua reprodução e fixação 
como modelo-padrão só pode ser justificada pelo contexto geopolítico do século XVI marcado 
pela ascensão hegemônica europeia, inclusive para continuarmos a manutenção dessa imagem 
de mundo por séculos mais tarde. 

Esse debate que resgata os impulsos geopolíticos pretéritos da projeção Mercator e da teoria 
do sistema-mundo moderno, ressaltando os contextos e ideologias do século XVI, adquire relevância 
por destacar as semelhanças entre as influências de sua formulação e as de sua manutenção até os 
dias atuais. Ou seja, devemos questionar os motivos que levam a uma permanência de utilização da 
projeção Mercator e da teoria do sistema-mundo, mesmo sendo produtos de um contexto passado. 
Nesse sentido, a falta de alternativas ou reflexão sobre tais construções indica uma proximidade 
entre as ideologias geopolíticas hegemônicas do século XVI com as atuais, tanto no mapa quanto 
no sistema-mundo moderno. 
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RESUMO. Diante das mudanças globais, comumente chamadas de globalização, instituições de caráter transnacional 
entram em cena no jogo de disputas políticas pela legitimação dos discursos sobre espaços do globo. A UNESCO, 
instituição vinculada a ONU e responsável pela atribuição de valor universal excepcional, pode ser tratada como um 
exemplo de instituição internacional que funciona como um campo de disputa política, onde as nações buscam legitimar 
seus discursos como estratégia de poder sobre outros Estados através da inclusão de bens na lista do patrimônio 
mundial. Assim, conferir o título de patrimônio mundial a um determinado espaço representa o reconhecimento 
internacional de um discurso nacional sobre as formas como é possível interpretar determinados espaços. Como a 
UNESCO se organiza burocraticamente? Quais são os discursos produzidos através do patrimônio mundial? Quais 
as relações políticas estabelecidas entre nações na definição de um patrimônio mundial? Estas são as questões 
que orientam a pesquisa, tendo como objetivo principal compreender como hegemonias e contra hegemonias são 
reconfiguradas no contexto da globalização.

PALAVRAS-CHAVE. Geopolítica Crítica, Patrimônio Mundial, Burocracia na UNESCO.

ABSTRACT. In the face of global changes, commonly called globalization, transnational institutions come into play in 
the game of political disputes by legitimating discourses on areas of the globe. UNESCO, the UN and tied responsible 
for assigning institution outstanding universal value, can be treated as an example of international institution that 
works as a field of political struggle, where nations seek to legitimize their discourse as a power strategy on other 
states through inclusion of properties on the World Heritage list. So, check the title of world heritage to a particular 
space is international recognition of a national discourse on the ways you can interpret certain spaces. As UNESCO 
is organized bureaucratically? What are the discourses produced through the world heritage? What are the political 
relations between nations in the definition of a world heritage site? These are the questions that guide the research, 
with the primary objective to understand how hegemonies and against hegemonies are reconfigured in the context 
of globalization.

KEYWORDS. Critical Geopolitics, World Heritage, UNESCO’S Bureaucracy.

INTRODUÇÃO

A produção de reflexões sobre as formas como as instituições burocráticas e os agentes 
intelectuais envolvidos nestas instituições caracterizam os territórios constitui um importante 
campo da ciência geográfica desde sua institucionalização acadêmica, sendo comumente chamada 
de geopolítica.

A história deste campo científico mostra que a geopolítica foi construída ao longo do século XX 
a partir de diversas concepções, características e conceitos, variando de acordo com a organização 
política e econômica global. No início do século a caracterização e análise das regiões foram 
produzidas por intelectuais inseridos nas estruturas governamentais com o desejo de fundamentar 

GEOGRAFIA POLÍTICA E GEOPOLÍTICA CLÁSSICA E CONTEMPORÂNEA DOS SÉCULOS XX E XXIEIXO I
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os imperialismos e fortalecer os estados nacionais. Nos intervalos das grandes guerras, discursos 
geopolíticos basearam-se em questões étnicas para legitimar e combater os avanços dos regimes 
nazistas e fascistas na Europa. Já no período da guerra fria, a caracterização dos espaços era baseada 
nas posturas políticas e econômicas dos blocos dominantes, onde o “outro” era apresentando como 
um inimigo militar e ideológico a ser combatido (TOAL, 1998).

Numa abordagem pós-colonial, a geopolítica pode ser tratada numa perspectiva crítica 
quando analisa a utilização de temas geográficos para a construção de discursos pelas instituições 
burocráticas como forma de definir estratégias de poder em relação aos territórios nacionais e 
estrangeiros.  

Diante das mudanças globais de ampliação de mercados e conexão de informações em rede, 
comumente chamada de globalização, instituições de caráter transnacional entram em cena no jogo 
político da construção de discursos sobre determinados espaços do globo. A Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), instituição vinculada a ONU e responsável 
pela atribuição de valor universal excepcional a uma vasta lista de tipologias de elementos através 
do World Heritage Centre (WHC), pode ser tratada como um exemplo de instituição transnacional 
que funciona como um espaço de disputa política, onde as nações buscam legitimar seus discursos 
como estratégia de poder sobre outros Estados. O resultado desta disputa é expresso através da 
Lista do Patrimônio Mundial. Assim, como lembra Ribeiro (2013), conferir o título de patrimônio 
mundial a um determinado elemento representa o reconhecimento internacional de um discurso 
produzido nacionalmente sobre as formas como é possível interpretar determinados espaços. 

Neste sentido, o presente trabalho tem como questão central compreender de forma mais 
geral como relações de poder entre Estados são reconfiguradas no contexto da globalização. Ou 
expresso de forma mais direta, compreender qual o papel da UNESCO na produção e contestação 
de hegemonias estatais através da construção de discursos sobre o patrimônio mundial. Estou 
considerando neste trabalho o patrimônio cultural uma questão discursiva (GONÇALVES, 1996), 
e o patrimônio mundial, de forma mais específica, um assunto geopolítico (KEARNS, 2008), pois 
através dele as burocracias governamentais estabelecem relações políticas, econômicas e culturais 
entre nações.

Acredito que para problematizar a partir da questão central posta, deve-se responder também: 
como a UNESCO se organiza burocraticamente? Quais são os discursos produzidos através do 
patrimônio mundial?

PATRIMÔNIO MUNDIAL COMO UMA QUESTÃO GEOPOLÍTICA

Em 1972 a UNESCO criou sua Convenção do Patrimônio Mundial para responder a necessidade 
internacional de proteger elementos com importância para além das fronteiras nacionais. Esta 
convenção apresenta as definições e diretrizes para pensar o patrimônio numa escala global, e 
cria a Lista do Patrimônio Mundial, onde os bens detentores de valor universal excepcional devem 
ser inscritos com base nos critérios determinados pela instituição. Ao longo deste período a 
Convenção foi ratificada por mais de 190 nações e mais de 1000 bens já foram inscritos na Lista, 
indicando tanto a influência da UNESCO enquanto instituição transnacional quanto o sucesso 
dos instrumentos propostos para à identificação, proteção e gestão de bens.
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Tratada como etapa fundamental no reconhecimento de um patrimônio mundial, inscrever um 
bem na Lista tornou-se importante para vários setores econômicos, sobretudo aqueles vinculados 
ao turismo global, e também para os setores políticos nacionais, preocupados em legitimar discursos 
nacionais. Apesar de representar uma seleção internacional, o processo de inclusão de um bem 
na Lista está todo baseado na construção de discursos pelas estruturas burocráticas nacionais, 
pois, conforme aponta Ribeiro (2013), a inclusão de um bem na Lista significa a ratificação por 
uma instituição transnacional formada por burocracias estatais de uma imagem construída 
nacionalmente. Neste sentido, é possível entender a construção da Lista do Patrimônio Mundial 
como o resultado de uma relação geopolítica entre países para legitimar discursos sobre diversos 
elementos, a partir de estratégias de caracterização de territórios nacionais e estrangeiros.

Ao observar a distribuição espacial de bens presentes na Lista (MAPA 01) nota-se que a 
grande maioria de bens inscritos encontra-se em territórios de países Europeus. Países das regiões 
africana, asiática e do Oriente Médio apresentam poucos bens considerados de valor universal 
excepcional. Através da Lista do Patrimônio Mundial é possível observar a participação dos 
Estados Africanos na UNESCO, onde os 52 Estados-Partes1 contam com aproximadamente 10% 
dos bens inscritos na Lista, dos quais 85 são classificados como culturais e 39 como naturais. Com 
relação aos critérios adotados na justificativa de inclusão dos bens na Lista, os mais reconhecidos 
são o critério 3, atribuído ao bem que represente o testemunho de uma tradição cultural ou 
de uma civilização desaparecida, e o critério 10, atribuído ao bem que forme habitats naturais 
representativos. Observa-se também que o critério I, atribuído aos bens que são considerados obras-
primas do gênio humano, e o critério IV, atribuído aos elementos construídos que representam 
períodos significativos da história, são os menos presentes nos bens africanos inscritos. Também 
é representativo que dentre os 31 Estados com nenhum bem inscrito na Lista, 12 estão localizados 
na África e do total de Estados com apenas um bem inscrito, mais de 31% estão neste continente.

MAPA 1 - Bens inscritos na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO

1 A classificação da UNESCO considera os Estados-Parte do Norte da África como integrantes da região dos Estados Árabes. Nesta rápida contex-
tualização quantitativa do Patrimônio Mundial no mundo Africano, foram considerados todos os países localizados nos limites geográficos do 
continente africano.



GEOPOLÍTICA CRÍTICA DO PATRIMÔNIO MUNDIAL: OS DISCURSOS... 83

diagramação: letra1@editoraletra1.com

Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 80-92. ISBN 978-85-63800-17-6

A partir destas observações superficiais, pautada apenas nas nações africanas, é possível 
levantar como hipótese que a Lista do Patrimônio Mundial representa, na verdade, a legitimação 
de discursos construídos numa orientação ocidental, sobretudo Europeia, limitando a inclusão 
de bens com diferentes características físicas e discursivas. Neste sentido, podemos considerar 
que há um regime de dominação dos discursos aceitos como patrimônio mundial regulado pelas 
burocracias governamentais e institucionais transnacionais que controlam a inscrição de elementos 
e a participação das burocracias africanas junto a UNESCO.

Considero, portanto, o patrimônio mundial um assunto geopolítico no sentido apresentado 
por Kearns (2008), pois a inscrição de um bem na Lista do Patrimônio Mundial molda as relações 
políticas, econômicas e culturais de um determinado país. Neste sentido, também estou de acordo 
com o autor, quando ele define a geopolítica como um discurso que descreve, explica e promove 
formas particulares de observar como o poder territorial é formado e experimentado. Estes discursos 
geopolíticos nunca são inocentes, sendo produzidos a partir da perspectiva de cada comentador, 
estabelecendo formas de ver o mundo, compreendidas como uma visão geopolítica.

Como o patrimônio é a atribuição de um valor através da construção de um discurso sobre 
o elemento; uma escolha orientada que obrigatoriamente relega determinados aspectos ao 
esquecimento (GONÇALVES, 1996; TRAJANO FILHO, 2012). No caso do patrimônio em escala 
mundial, onde as nações produzem discursos em busca de se inserirem na hegemonia global, 
podemos considerar de forma mais específica como uma questão geopolítica, onde uma instituição 
transnacional atua na legitimação discursiva, orientando a produção de políticas públicas nas 
nações, sendo isto uma característica do período de globalização.

Sharma e Gupta (2006) compreendem que as instituições burocráticas transnacionais, 
características do período da globalização, atuam de forma constante em escala global e nacional na 
transformação dos territórios. Para os autores, os processos transnacionais deram novos formatos a 
tradicional associação entre Estados-Nações, soberanias e territórios. A soberania estatal, relacionada 
com a defesa territorial numa abordagem Weberiana, não pode mais ser vista como relativa ao 
alcance e direitos governamentais dentro dos limites do território, mas encontra-se atualmente 
separada estritamente do Estado-Nação e presente também em organizações supranacionais e 
não governamentais. Em determinados aspectos os territórios seguem cartilhas de instituições 
supranacionais para a construção de suas políticas. 

É importante destacar que este aspecto não representaria um enfraquecimento do Estado, 
como desejaram apontar as reflexões contrárias à globalização, afinal as legislações nacionais ainda 
devem ser seguidas dentro de um território específico. Este aspecto mostra, na verdade, como os 
processos políticos ocorridos na escala nacional se articulam com os de escala global. Diversos 
são os exemplos em que instituições transnacionais transformam as ações governamentais sobre 
determinado território. Como exemplo posso citar em consonância com este trabalho as ações 
da UNESCO na definição de regras e discursos sobre o patrimônio mundial, que orienta, planeja, 
avalia e atua nos territórios dos Estados-Partes. Esta instituição transnacional também é, portanto, 
articulada pelos atores inseridos em sua burocracia para criar uma Ideia-Estado (ABRAMS, 2006) 
ou um Efeito de Estado (MITCHELL, 1999), através da criação de uma aparente coerência diante 
a desunião.
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Esta aparente coerência produzida pelas agências burocráticas necessita na esfera internacional 
de um espaço voltado para o diálogo e construção de discursos. Para Góes Filho (2003, p.23), 
a esfera pública internacional necessita de espaços de articulação entre os Estados, frente ao 
entrelaçamento crescente de mercados financeiros e de trabalho, e da perda progressiva dos 
mecanismos de controle dos Estados nacionais sobre a economia e fluxo de capital. Para o autor,

Na medida em que os Estados nacionais se tornam cada vez mais interdependentes e 
“democráticos” esses lugares de construção e concatenação de discursos se mostraram mais 
relevantes para a resolução das disputas e para a produção de códigos capazes de serem 
compartidos “universalmente”. As tensões derivadas da divisão do mundo em Estados nacionais 
não só gerou a necessidade de inventar esses novos lugares como a de criar categorias capazes 
de englobar em grupamentos mais abrangentes e universalizantes, os indivíduos que por quase 
três séculos haviam tido como principal referência de pertencimento a nação.

A dominação deste espaço de diálogo, através do controle da burocracia da instituição, torna-
se fundamental para o controle da Lista do Patrimônio Mundial e a criação de uma instituição 
com a condição de definir quem define as regras sobre o que pode ou não se inserir neste espaço. 
Como este espaço e disputado pelas burocracias governamentais, podemos analisar através da 
geopolítica crítica a criação de discursos e instituição do patrimônio mundial.

Neste sentido, a geopolítica crítica permite analisar este espaço de disputa global a partir dos 
discursos produzidos pelas nações para caracterizar elementos e inclui-los na Lista do Patrimônio 
Mundial. Toal (1998) enfatiza que a geopolítica teve variadas utilizações ao longo do século XX em 
função das transformações políticas e econômicas globais. No início do século XX, quando o Sueco 
Kjellen fundou o termo, a geopolítica era vista como um conhecimento tipicamente imperial e 
ocidental, que lidava com as relações entre os aspectos físicos da Terra e a Política. Durante o período 
da guerra fria, alguns geógrafos analisaram a disputa global por territórios estabelecida entre a 
URSS e o EUA, produzindo a geopolítica das ideologias dominantes nos dois blocos, descrevendo 
“o outro” como uma constante ameaça que deveria ser geograficamente compreendida. Somente 
a partir do final da década de 1980 que o tema foi revalorizado, por oferecer uma suposta visão 
global do Mundo, com novos objetos e perspectivas de abordagem.

Três abordagens são notáveis nesta “nova geopolítica”: a primeira considera que o final da 
guerra fria possibilitou a emergência de uma nova ordem geopolítica, dominada por questões e 
problemas geoeconômicos, onde os temas de estudos relevantes estariam vinculados aos aspectos 
produzidos pela globalização da atividade econômica e dos fluxos globais de mercado, bem como 
nas razões relacionadas aos investimentos, as commodities e as imagens construídas pelos países 
como caminho para produzir ou perpetuar as soberanias dos Estados.

Uma segunda abordagem também parte do fim da guerra fria, porém procura entender o 
mundo para além das questões econômicas. Nesta linha de pesquisa, as questões geopolíticas não 
estão mais centradas na disputa territorial de dois blocos hegemônicos, mas sim na análise de 
problemas transnacionais. Os estudos produzidos são relacionados ao terrorismo, proliferação de 
ameaças nucleares, conflitos de civilizações, etc.
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A terceira abordagem surge no final do século XX com os debates sobre sustentabilidade. 
Para os autores vinculados a esse tema a relação entre política e a Terra é mais importante pelos 
fatores ambientais. A chamada “eco política” se interessa por uma grande variedade de temas, 
dentre eles pelos aspectos políticos causadores da degradação ambiental, poluição transnacional 
e aquecimento global.

Mais importante do que se encaixar em linhas de abordagens das questões geopolíticas seria, 
segundo Toal (1998, p.3), desenvolver uma “geopolítica crítica”, compreendida como uma postura 
de análise que revela as práticas ocultas do conhecimento geopolítico e que busca:

definir geopolítica como uma descrição não problemática do mapa político global, a “geopolítica 
crítica” trata a geopolítica como um discurso, como uma forma cultural e política de descrever, 
representar e escrever sobre geografia e política internacional. […] “Geopolítica crítica”, em 
outras palavras, politiza a criação do conhecimento geopolítico produzido por intelectuais, 
instituições e homens do Estado. Ela trata a produção do discurso geopolítico como parte da 
própria política e não como algo neutro.

Pensar a geopolítica de forma crítica permite analisar a produção de discursos criados pela 
burocracia governamental. Neste sentido, a ideia da geopolítica crítica está relacionada com uma 
perspectiva foucaultiana pós-colonial de análise dos discursos produtores de estruturas de poder/
conhecimento, possibilitando reflexões às hegemonias estabelecidas.

A geopolítica contemporânea pode ser compreendida, portanto, como uma forma de relação 
entre Estado e território que apresenta duas abordagens distintas: uma abordagem acadêmica, 
preocupada em analisar os discursos produzidos pelas burocracias estatais para compreender a 
formação das estruturas de poder; uma abordagem governamental, responsável por construir 
discursos sobre territórios internos e externos utilizando conceitos geográficos. Como as burocracias 
se apropriam dos trabalhos científicos para a caracterização de territórios, e a abordagem acadêmica 
utiliza a produção burocrática como objeto de análise, estas dois enfoques estão empiricamente 
relacionados.

Estes discursos são, portanto, produzidos a partir das relações entre governos e instituições, 
construídos em espaços transnacionais de relacionamento. No aspecto do patrimônio mundial, a 
UNESCO é o espaço de disputas onde as burocracias estatais se organizam em busca de estabelecer 
uma hegemonia cultural, sendo assim importante compreender como ela é burocraticamente 
organizada.

UNESCO: UMA BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO BUROCRÁTICA

Criada em 1945, a UNESCO é a instituição da ONU responsável por tratar temas relacionados à 
educação e cultura. Sua origem remonta ainda a antiga Liga das Nações, estabelecida com o termino 
da segunda guerra mundial. A atuação da instituição no tocante ao patrimônio data de 1972, 
quando os Estados-partes ratificaram a Convenção do Patrimônio Mundial, principal instrumento 
para identificação, inscrição, manejo e proteção do patrimônio em escala global. Apesar de Silva 
(2012) apresentar a existência de outras convenções e recomendações atuantes em escala global, 
a Convenção da UNESCO representou uma primeira articulação política das nações em busca de 
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proteger o patrimônio da humanidade, como pode ser observado através dos relatórios finais dos 
encontros preparatórios para a construção deste documento2.

A convenção estabelece que bens reconhecidos como detentores de Valor Universal Excepcional 
devem ser inseridos na Lista do Patrimônio Mundial, seguindo dez critérios específicos, a partir 
da votação do Comitê do Patrimônio Mundial. Este comitê é composto por 21 membros dentre os 
Estados-Partes, sendo responsável pela difusão, atualização e manutenção da Lista do patrimônio 
mundial, bem como da Lista do patrimônio mundial em perigo e da gestão do Fundo do Patrimônio 
Mundial. Considerando que são os membros do comitê que votam a inscrição ou não de um 
bem na Lista, acredito ser possível utilizar este instrumento como exemplo para pensar a noção 
weberiana de dominação.

Para Weber, poder significa a “(...) probabilidade de impor a própria vontade, dentro de uma 
relação social”, enquanto que dominação representa “(...) a probabilidade de encontrar obediência 
a um mandato entre pessoas” (WEBER, 1977, p.43). Poder e dominação não representariam a 
mesma coisa, pois o primeiro seria um conceito amorfo e enquanto o segundo pode ser considerado 
um fato social, relacionado ao controle dos meios administrativos. Para o autor, os tipos de 
dominação não são restritos somente a fatores econômicos, mas podem ser exercidas de forma 
legal, tradicional, ou carismática, definidos em função dos meios com que determinados atores 
políticos controlaram a máquina administrativa. 

Portanto, para Weber, Independente dos tipos de dominação, o fundamental é o controle da 
estrutura administrativa que compõe o Estado, ou, dito de outra forma, o controle da burocracia. 
Assim, a dominação em Weber representa a forma de controlar a capacidade administrativa da 
burocracia estatal, centrada no corpo de funcionários com funções econômicas, militares, religiosas, 
etc.

Neste sentido, aqueles governos que controlam o Comitê do Patrimônio Mundial, detém um 
aspecto importante da burocracia da UNESCO e podem, assim, estabelecer regimes de dominação 
dos discursos. O caso da China, que chegou ao ano de 2014 com 47 bens inscritos, mostra que a 
participação no Comitê é fundamental para a inscrição de bens na Lista. A China contava com sete 
bens inscritos até 1991, quando tomou posse pela primeira vez do Comitê. Entre 1991 e 1997, 
período de seu primeiro mandato, o país quase dobrou sua participação na Lista inscrevendo doze 
bens. Durante seu segundo mandato, entre 1999 e 2005, 10 bens foram inscritos, e durante o seu 
terceiro mandato, entre 2007 e 2011, 8 bens foram inscritos, totalizando 63% de bens inscritos 
no período em que participava das decisões do patrimônio mundial.

A participação do Brasil junto ao Comitê também pode exemplificar como a dominação nas 
esferas burocráticas pode influenciar a inserção de bens e discursos sobre o Patrimônio Mundial. 
Apesar de ter ratificado a Convenção do Patrimônio Mundial em 1977, o país teve seu primeiro 
bem inscrito apenas em 1980 (a cidade de Ouro Preto/MG), mesmo ano em que iniciou uma 
sequência de três mandatos no Comitê do Patrimônio Mundial, totalizando 23 anos de efetiva 
participação burocrática junto a UNESCO. Dos 19 bens inscritos por este Estado, apenas 6 foram 

2 Dois encontros foram realizados antes da adoção da Convenção em 1972. Tanto o primeiro encontro, ocorrido em 
1968, quanto o segundo, em 1969, contaram com a participação de 12 nações distintas. Para consultar os temas 
debatidos nestes encontros, analisar respectivamente os documentos SHC/CS/27/8 e SHC/MD/4.
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considerados de valor excepcional universal durante a ausência de representantes brasileiros no 
espaço de decisão daquela instituição.

O Comitê torna-se desta forma um dos principais espaços a ser defendido na geopolítica do 
patrimônio mundial. O espaço do Comitê é estabelecido uma vez ao ano para unir os 21 membros 
que o compõem, com o objetivo de implantar a Convenção do Patrimônio Mundial. Dos 191 
Estados signatários que compõem a UNESCO, 102 não tiveram nenhum mandato no Comitê 
e 44 participaram apenas durante um mandato das decisões. Ao observar a lista de países com 
nenhum bem inscrito, pode-se notar que apenas dois (Jamaica e Kuwait) já tiveram ao menos um 
mandato no Comitê.

Esta importância atribuída à participação no Comitê do Patrimônio Mundial pode, porém, 
ser contestada com alguns exemplos presentes na própria Lista. A República Checa conta com 12 
bens inscritos na Lista, sem nunca ter participado do Comitê. A Espanha acumulou apenas 10 
anos de mandatos no Comitê, mas conta com 44 bens inscritos na Lista, sendo o segundo país 
com mais inscrições. Já o Egito, participou quatro vezes do Comitê, contabilizando 23 anos nas 
decisões do patrimônio mundial, porém inscreveu apenas sete bens.

Portanto, apesar do controle da burocracia estar associado a uma maior inserção na Lista, 
considero que exista outro aspecto significativo para a aceitação de um discurso de determinadas 
nações em detrimento de outras. Parto do princípio da existência de um grupo hegemônico, que 
define o que pode ser patrimônio mundial, e de grupos contra-hegemônicos, que buscam se inserir 
neste quadro internacional. Considero que para analisar isto, devemos olhar para os discursos 
aceitos como patrimônios mundiais e para os discursos negados.

HEGEMÔNIAS E CONTRA HEGEMÔNIAS NOS DISCURSOS DO PATRIMÔNIO MUNDIAL

Após definir o patrimônio mundial como um assunto geopolítico (KEARNS, 2008) pretendo 
debater sobre a existência de hegemonias e contra hegemonias políticas, estabelecidas através 
do controle das formas de aplicação da Convenção do Patrimônio Mundial, sendo este controle 
produzido pela ocupação dos espaços burocráticos da UNESCO.

Acredito que a produção de discursos sobre o patrimônio mundial está organizada em grupos 
hegemônicos: formado pelas agências burocráticas que detém o direito de falar sobre o que tem ou 
não um valor universal. Este grupo é o responsável pelo maior número de inscrições na Lista, tem 
uma maior contribuição com o Fundo do Patrimônio Mundial, seus integrantes ocupam mais vagas 
do Comitê do Patrimônio Mundial, enfim, o grupo hegemônico controla a burocracia da UNESCO 
e como reflexo domina a Lista do Patrimônio Mundial. Contudo, como os discursos nunca são 
inocentes e são sempre contestados por outros grupos, há também a existência de grupos contra 
hegemônicos: formados pelos Estados que buscam sua inserção na Lista através da construção 
de novos discursos. Estas hegemonias e contra hegemonias se especializam através da Lista do 
patrimônio, produzindo, portanto diferenciações espaciais em escala global como resultado de 
disputas geopolíticas.

Considero, portanto, que existe uma instituição do patrimônio mundial, com as mesmas 
características daquelas identificadas por Said (2007) sobre o orientalismo, ou por Escobar (1995) 
em relação à ideia de desenvolvimento. Para ambos os autores a partir de discursos estabelecidos 
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como verdades incontestáveis um grupo orienta a forma de tratar um assunto definindo como 
pensar sobre o oriente ou sobre as metas de desenvolvimento.

No caso do patrimônio mundial, diversos são os exemplos de embates discursivos que podem 
ser analisados através da Lista. O caso da inscrição de Jerusalém é representativo destes embates3: 
Proposta em 1980 pelo Reino da Jordânia, a inscrição da cidade seria justificada por ela ser o 
centro de três importantes religiões do globo, além de contar com monumentos de expressivo valor 
artístico. Em 1981 a votação do Comité do Patrimônio Mundial decidiu incluir a cidade na Lista, 
com o apoio dos governos de Estados árabes, abstenções de Austrália, França e Itália e com voto 
contrário dos Estados Unidos. Tanto o voto contrário, quanto as abstenções foram justificadas 
em função das disputas existentes sobre a soberania do território de Jerusalém, tendo os EUA a 
postura mais enfática ao afirmar que a Jordânia não tinha autoridade sobre aquela área. Assim, 
ao inscrever Jerusalém na Lista do Patrimônio Mundial a partir de uma solicitação do Reino da 
Jordânia, o Comité ofereceu mais uma argumentação para um Estado justificar seu controle sobre 
determinado território em detrimento de outro, exemplificando como o patrimônio pode ser visto 
como um fator geopolítico.

Gostaria de pensar em outros exemplos presentes na Lista através de uma abordagem pós-
colonialista, ou seja, uma abordagem que considera os discursos aceitos e os discursos negados. 
Para isto, quero pensar nos discursos presentes na Lista através dos estados africanos. Apesar de 
novas abordagens da geografia cultural e da geografia política preocupadas com os estudos sobre as 
espacializações e as estratégias discursivas utilizadas por grupos étnicos e religiosos estar muitas 
vezes vinculadas a aspectos de matriz africana, poucos são os trabalhos que tratam a África em si, 
ou mesmo sobre a inserção destes países em um contexto geopolítico. No âmbito do patrimônio 
cultural, os estudos sobre antropologia parecem estar muito mais envolvidos com a temática 
da África do que as abordagens geográficas sobre o assunto4. De uma perspectiva da geopolítica 
crítica, quero analisar os discursos produzidos pelos Estados e a espacializações destes discursos 
no continente africano, destacando como o patrimônio mundial caracterizou os territórios dos 
Estados. Como já observamos através de uma rápida caracterização do patrimônio mundial no 
continente africano na introdução deste trabalho, proponho agora observarmos alguns discursos 
aceitos como de valor universal excepcional. Para isto, gostaria de pensar na construção burocrática 
de Cabo Verde e Costa do Marfim. A escolha destes dois países não é arbitrária, mas pautada 
em semelhanças e diferenças entre eles. Primeiramente, os dois foram colônias europeias até 
metade do século XX de Estados com significativa participação na Lista do Patrimônio Mundial. 
Enquanto Portugal contabiliza 15 bens inscritos na Lista e dois mandatos no Comitê, a França é 
uma das fundadoras da noção de patrimônio cultural, sedia a UNESCO, é também o Estado com 
mais participações no Comitê e um dos que tem maior inserção na Lista. Os países também fazem 
parte do grupo de Estados estabelecidos a partir de um processo de colonização iniciado no final 
do século XIX, com complexos processos de independência política. Enquanto Cabo Verde declarou 
sua independência de Portugal em 1975, Costa do Marfim se tornou politicamente livre da França 
em 1960. No âmbito do patrimônio mundial, estes ambos os países ratificaram a convenção da 

3 Os tramites para inscrição de Jerusalém estão disponíveis no documento cc-81-conf008-2, disponível em http://
whc.unesco.org/archive/1981/cc-81-conf008-2reve.pdf.

4 Para uma série de textos antropológicos sobre o patrimônio cultural na África pode-se consultar a coletânea organizada por Sansone (2012).
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UNESCO na década de 1980 e inscreveram até o momento apenas 5 bens na Lista. Os dois países 
jamais participaram do Comitê do patrimônio e ambos já receberam uma elevada quantidade de 
assistência internacional.

Observando inicialmente os tipos de bens inscritos por esses países, nota-se a existência 
de duas cidades históricas. O Centro Histórico de Ribeira Grande, em Cabo Verde, foi inscrito 
na Lista em 2009 com base nos critérios II (representar uma importante troca de valores com 
desenvolvimentos arquitetônicos); III (representar o testemunho de uma tradição ou comunidade); 
e VI (estar diretamente relacionado a eventos de valor excepcional). Já na Costa do Marfim, a Cidade 
Histórica de Grand-Bassam foi inscrita na Lista em 2012 com base nos critérios III e IV (representar 
um exemplo de arquitetura que representa um estágio significativo da história humana).

Uma simples descrição dos critérios pode indicar o reconhecimento por parte da UNESCO 
da importância cultural destes locais para a humanidade, contudo ao analisar os discursos aceitos 
pela instituição é possível observar uma orientação colonial que limita a construção do patrimônio 
mundial. Uma análise dos argumentos utilizados para justificar a inscrição desses dois bens e o 
resultado da avaliação pode ser reveladora deste aspecto (TABELA 1).

TABELA 1 - Critérios, justificativas e resultados utilizados na inscrição de bens culturais na lista do Patrimônio mundial 

Ribeira Grande Grand-Bassam

Critério Justificativa Resultado Critério Justificativa Resultado

II […] justified by the State 
Party on the grounds 
that Ribeira Grande was 
the first European town 
to be built south of the 
Sahara. It bears witness 
to a deliberately 

planned trading centre 
on the Atlantic route 
expressly for the slave 
trade.

Ribeira Grande 
bear witness to its 
considerable role in 
the 

development of 
European colonial 
domination in Africa 

and America, the 
development of the 
black slave trade

III This criterion is 
justified by the State 
Party on the 

grounds that Grand-
Bassam bears 
exceptionally clear 
and complete witness 
to a colonial tradition 
of 

cohabitation between 
Europeans and 
Africans. With its 

urban planning based 
on clearly identified 
quarters for 

the administration, 
European housing

ICOMOS considers that 
Grand-Bassam bears 
witness, 

through its well preserved 
urban organisation, to an 

important cultural 
tradition linked to its role 
as a colonial 

capital, an administrative 
centre for the former AOF 

(Afrique occidentale 
française) and a regional 

commercial hub

III […] is justified by the 
State Party on the 
grounds 

that the urban and 
maritime site and the 
landscape of 

Ribeira Grande bear 
remarkable witness to 
the history of 

The intermingling of 
human races and the 

meeting between 
African and European 
cultures gave rise 

to the first developed 
Creole society

IV The N’zima village 
bears witness to the 

permanency of the 
cultural and symbolic 
values of 

African peoples 
in contact with 
Europeans

ICOMOS considers that 
Grand-Bassam does 
indeed 

constitute an outstanding 
example of rational 
colonial 

town planning, with its 
specialised quarters in an 
overall 

 cont.
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Nos dois casos podemos observar que o centro histórico foi inserido a partir de atributos 
que consideram a atuação do Europeu colonizador como fator primordial. Também através destas 
análises, observo que a África é associada com os aspectos apresentados por Trajano Filho (2012). 
Segundo este autor, o continente é tratado por três imagens básicas na abordagem do patrimônio: 
uma da África natural; outra da África dos conflitos e do sofrimento; e uma da África autenticamente 
performativa, expresso nas práticas reconhecidas como patrimônio imaterial.

Fonte: adaptado a partir dos Advisory Body Evaluation, disponíveis em http://whc.unesco.org/. 2014.

TABELA 1 - Cont. 

Ribeira Grande Grand-Bassam

Critério Justificativa Resultado Critério Justificativa Resultado

III slavery and its 
relationship of 
domination.

IV urban network in which 
vegetation has an 
important role. 

The colonial architecture 
is characterised by a sober 
and 

functional style, using 
principles of hygiene 
adapted to a 

tropical location.

IV This criterion is justified 
by the State Party on the 
grounds 

that the monuments 
and urban ensemble of 
Ribeira Grande 

are an outstanding 
illustration of a decisive 
stage in the 

history of transatlantic 
navigation and the 
colonisation of 

new lands.

and although they 
have 

some notable 
architectural 
aspects, they are not 
sufficiently 

unique or in an 
appropriate state of 
conservation and 

authenticity/integrity 
to justify outstanding 
universal 

architectural and 
urban value.

VI This criterion is justified 
by the State Party on the 
grounds 

that Ribeira Grande 
was at the origin of 
European slavery 

practices and took 
part in its systematic 
commercial 

organisation for several 
centuries

ICOMOS considers 
that, in association 
with criteria (ii) 

and (iii), this criterion 
has been justified.
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Apenas Costa do Marfim apresenta bens inscritos como patrimônios naturais da humanidade. 
Os três bens foram inscritos ao longo da década de 1980 com base nos critérios IX (ser um 
exemplo de processos ecológicos na evolução de ecossistemas) e X (conter significante habitat 
para a conservação da diversidade biológica). O Taï National Park, também foi inscrito em função 
do critério VII (conter áreas com fenômenos naturais de beleza natural ou estética).

CONCLUSÃO

Busquei neste texto apresentar o patrimônio mundial como uma questão geopolítica. 
Pensei a partir de uma perspectiva pós-colonial a produção de hegemonias pautadas nos discursos 
construídos através do espaço do patrimônio mundial. Para compreender o estabelecimento destas 
hegemonias expressos na Lista do Patrimônio Mundial, optei por analisar a estrutura burocrática 
da UNESCO e seu principal órgão: o Comitê do Patrimônio Mundial.

Acredito que deixei claro que há uma relação direta entre a dominação do Comitê, adotada 
aqui num sentido Weberiano, e a inscrição de bens na Lista. Contudo, também há a presença no 
espaço da UNESCO da construção de hegemonias pautadas no discurso. O caso dos bens africanos 
analisados neste trabalho é revelador da necessidade de adaptações aos padrões eurocêntricos 
estabelecidos.

Trabalhos futuros devem ser realizados para analisar o que não foi inscrito na Lista, seguindo 
o proposto por Foucault (1995) de considerar as contestações do estabelecido como verdade. Neste 
ponto, podemos analisar a produção política da Lista Indicativa dos países africanos e o processo 
de construção, aceitação e negação dos discursos presentes.

Outros trabalhos também devem focar nas análises dos atores envolvidos com a produção do 
patrimônio mundial. Quais são as agências participantes do processo de construção dos dossiês? 
Quais são os experts envolvidos com esta construção? Que representando do Estado votou de 
forma favorável ou contrária a inclusão de um determinado bem e qual sua formação profissional? 
Estas são questões que ainda estão para ser respondidas para desvelar a partir de uma postura 
crítica a geopolítica do patrimônio mundial.
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RESUMO. O presente trabalho tem por objetivo elucidar a antigeopolítica no contexto de transformação epistemológica 
da geografia política desenvolvida no século XXI. Trata-se, portanto, de uma interpretação da geografia política lida 
a partir da possibilidade de articulação dos movimentos sociais e de seus respectivos problemas interpretativos 
diante da conjuntura recente de processos hegemônicos de integração transnacionais, a exemplo da Iniciativa para 
Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA) e da União das Nações Sul-Americanas (UNSAUL). 
Nossa interpretação geopolítica se encaminha, todavia, para uma leitura pós-estruturalista das relações de poder que 
não estejam restritas as esferas institucionais do Estado, ou seja, uma leitura que abarque as múltiplas geografias 
do poder, onde se busca a articulação de diferentes escalas e relações existentes nos territórios, sem que se faça a 
reificação destas mesmas escalas. Em síntese, o que buscamos é o desenvolvimento de um projeto metodológico 
dedicado ao trabalho de base e que alcance os projetos e anseios dos movimentos sociais nas suas demandas mais 
urgentes e respaldadas pelos Estados. 

PALAVRAS-CHAVE. Geopolítica sul-americana, geopolítica latino-americana, geopolíticas críticas, 
antigeopolítica, movimentos sociais.

RESUMEN. El presente trabajo tiene como objetivo elucidar la antigeopolitica en el contexto de la transformación 
epistemológica de la geografía política desarollada en el siglo XXI. Se trata, por lo tanto, de una interpretación de la 
geografía política leída a partir de la posibilidad de una articulación de los movimientos sociales y de sus respectivos 
problemas de interpretación ante la coyuntura reciente de los procesos hegemónicos de integraciones transnacionales, 
como ejemplos, la iniciativa para la integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) y de la Unión 
de las Naciones Sudamericanas (UNSAUL). Nuestra interpretación geopolítica encaminase, por lo tanto, para una 
lectura posestructuralista de las relaciones de poder que no sean restrictas a las esferas institucionales del Estado, 
o sea, una lectura donde se abarque las múltiples geografías del poder, donde buscase la articulación de distintas 
escalas y relaciones existentes en los territorios, sin que se haga el apocamiento de estas mismas escalas. En síntesis, 
lo que buscamos es el desarollo de un proyecto metodológico destinado al trabajo de base y que alcance los proyectos 
y anhelos de los movimientos sociales en sus demandas más urgentes y respaldados por los Estados.

PALABRAS-CLAVES. Geopolítica sudamericana, geopolítica latinoamericana, geopolíticas críticas, 
antigeopolítica, movimientos sociales.

APRESENTAÇÃO

Aproveitamos a oportunidade do “1º Congresso de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do 
território: racionalidades e práticas em múltiplas escalas” para realizar uma interlocução junto ao 
eixo 1 do referido evento, intitulado “Geografia Política e Geopolítica Clássica e Contemporânea dos 
séculos XX e XXI ”.

Nosso trabalho intitulado “Geopolíticas Críticas e Movimentos Sociais” perpassa a complexa 
discussão epistemológica, teórica e prática no que tange ao papel renovado dos movimentos 
sociais diante da conjuntura específica de integração transnacional orquestrada pelas forças 

GEOGRAFIA POLÍTICA E GEOPOLÍTICA CLÁSSICA E CONTEMPORÂNEA DOS SÉCULOS XX E XXIEIXO I
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hegemônicas (Estados; Instituições Financeiras Multilaterais; Capital Privado e Organizações Não 
governamentais) que está em curso na América Latina e, mais precisamente, na América do Sul.

Nosso interesse pela geografia política e pela geopolítica e, no caso deste trabalho, pela(s) 
geopolítica(s) crítica(s), advêm do conflito de interesses, por um lado, do(s) projeto(s) hegemônico(s) 
em curso na América do Sul e na América Latina; e por outro, das demandas dos sujeitos, agentes 
e atores da sociedade civil que são ativados ou desativados nos seus territórios de origem.

Gostaríamos também de deixar claro que a base empírica que respalda o presente trabalho 
é fruto de nossa tese de doutoramento junto ao Programa de Pós-graduação em Geografia da 
Universidade Federal Fluminense. Apesar de não aparecer no corpo do texto, esta base empírica 
nos permitiu uma espécie de revisão dos principais momentos da geopolítica praticada pelo Estado 
brasileiro. Partimos, portanto, da situação brasileira, apesar de não nos retermos somente a ela.

Seria leviano, porém, falar de um novo papel dos movimentos sociais sem antes compreendermos 
a reestruturação da relação Estado/território que vem se desenhando desde 1970 e com mais 
afinco a partir da década de 90 do século XX em solo brasileiro. Será necessário, portanto, a 
título introdutório, uma breve discussão acerca do papel renovado do Estado no conjunto das 
principais medidas que levaram diversos setores hegemônicos e estratégicos do Brasil ao encontro 
da integração transnacional.

Buscaremos enaltecer o potencial antigeopolitico ligado aos discursos e práticas contraespaciais, 
as possibilidades de negociação com o poder hegemônico instituído e a respectiva correlação de 
forças resultante do conflito de interesses entre governos e movimentos sociais. Neste sentido, 
nosso trabalho atravessará o leque de opções teóricas e epistemológicas desencadeadas pela 
geografia do poder estadocêntrica portadora dos interesses hegemônicos, das elites nacionais e 
do capital transnacional por um lado; e por outro, os posicionamentos antiestatais centrados na 
produção de espaços autônomos que visam o deslocamento permanente dos lugares instituídos.

INTRODUÇÃO

Quando são evocadas pela retórica do senso comum expressões como desenvolvimento, 
planejamento e ordenamento dos territórios, quase sempre passa despercebida a importância que 
tem a produção do espaço na geografia. Este tipo de retórica concretizada pelo discurso corrente 
acaba por suprimir a dimensão política derivada da produção do espaço no domínio do saber 
geográfico. Destarte, o que une as expressões evocadas acima é o papel do Estado. 

São vários os campos da ciência que usam, por vezes, adjetivos diferentes para denotar a força 
do poder instituído e/ou formalizado do Estado e pelas respectivas instituições do establishment. 
Também existem muitos estudos sobre geografia política e geopolítica clássicas, principalmente 
aqueles de corte, digamos assim, mais estruturalistas, e que denotam certa naturalidade do Estado 
como ator mais importante nas tarefas do desenvolvimento, do planejamento e do ordenamento 
dos territórios.

Para evitar qualquer tipo de confusão, é importante ressaltar que não duvidamos em nenhum 
momento da importância do Estado inserido nas geografias do poder do mundo, dito, globalizado. 
Nosso intuito é o de tentar compreender o novo papel do Estado e das relações políticas que emergem 
num dado período, e que reconfiguram também as relações com os lugares e com seus respectivos 
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territórios. As palavras de Vainer (2002, p. 15) explicam muito do que pensamos, vejamos;

Na verdade, nos diferentes campos teóricos, políticos e ideológicos, poucos são os que questionam 
a existência de um processo, dito de globalização ou mundialização, que vem reconfigurando, 
desde os anos 1970 e, mais aceleradamente desde 1980, as relações entre Estado, economia 
e sociedade, de um lado, e entre Estados nacionais e corporações transnacionais, de outro. 
(VAINER, 2002, p. 15)

E prossegue com sua crítica, afirmando que:

Há, porém, importantes divergências sobre a natureza e sentido deste processo: enquanto para 
alguns o que se assiste é a progressiva unificação do espaço global, simultaneamente causa 
e consequência da dissolução dos estados nacionais; para outros a globalização não é uma 
homogeneização, mas, ao contrário, é a extensão de um pequeno grupo de nações dominantes 
sobre o conjunto das praças financeiras nacionais. (VAINER, 2002, p. 15)

Desfeita esta possibilidade de confusão no que se refere ao papel do Estado no conjunto das 
relações sociais, cabe colocar ainda, que o nosso trabalho pode ser considerado um exercício de 
reflexão no sentido de tentar combinar as múltiplas escalas, ao invés de opô-las, sem perder de 
vista, evidentemente, a necessidade de atuação renovada dos movimentos sociais. É importante 
destacar, contudo, que não é nova a importância dentro das relações internacionais, na geografia 
política e na geopolítica, o paradigma do realismo político, cujo teor amplificado de seus discursos 
ressoa, ainda hoje, na produção do conhecimento e nas imaginações geopolíticas.

Ao falar de Ratzel, autor que influenciou as análises clássicas e a produção do conhecimento 
nos campos mencionados no parágrafo anterior, BECKER (1988, p.103) nos alerta para o fato de que:

A concepção organicista de Ratzel não se restringe a comparar o Estado a um ser vivo. Ela 
reside na naturalização do Estado, entendido como única realidade representativa do político, 
única fonte do poder. Todas as categorias de análise procedem de um só conceito; Estado e 
nação se confundem em um só ator, o Estado indiviso, como algo natural, preestabelecido, 
não se concebendo conflitos a não ser entre Estados. (BECKER, 1988, p. 103)

Ainda segundo a relação entre espaço e poder, a autora destaca que: 

A Geopolítica que queremos resgatar é a do reconhecimento, sem fetichização, da potencialidade 
política e social do espaço, ou seja, a do saber sobre as relações entre espaço e poder. Poder 
multidimensional, derivado de múltiplas fontes, inerente a todos os atores, relação social 
presente em todos os níveis espaciais. Espaço, dimensão material, constituinte das relações 
sociais e, por isso mesmo, sendo, em si, um poder. (BECKER, 1988, p. 100)

Concluída então as duas ressalvas acima, quais sejam - a primeira de que concordamos com 
a importância do Estado, apesar de atenuá-la em detrimento de outras geografias do poder; e a 
segunda de que o poder emana, também, do espaço, sendo este último, por isso mesmo, fonte 
de poder aberta e inesgotável - poderíamos partir, então, para definição de nossos objetivos, o 
principal e os secundários, e para a divisão precisa de nossa argumentação. Façamos desde já.
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O presente artigo se divide em duas partes, a primeira dedicada ao papel que tem o entendimento 
das escalas do poder e as múltiplas dimensões do território, razão pela qual entendemos que se 
deva problematizar a integração transnacional; a segunda dedicada às geografias do poder e o 
seu potencial antigeopolítico, enaltecido pelas práticas contraespaciais, pautadas na dimensão 
espacial, territorial e geopolítica dos movimentos sociais.

Nosso objetivo principal é o de trazer para o debate o potencial renovado das imaginações 
geográficas como ferramenta importante no alargamento das fronteiras epistemológicas da geografia 
política contemporânea. A questão central de nosso trabalho se dedica ao potencial geopolítico 
trazido pelas geografias do poder dos movimentos sociais. Nossa problemática deriva, portanto, 
do entendimento do poder não apenas como fonte única do Estado, mas, sobretudo, do território 
e do espaço.

Acreditamos, portanto, nas palavras de Raul Zibechi, citado por Preciado et al., (2012, p. 81), 
quando este nos adverte para o fato de que “os territórios vinculam-se a sujeitos que os instituem, 
os marcam, os assinalam sobre a base das relações sociais que produzem”. (ZIBECHI, 2008, p. 40)

ESCALAS DO PODER E MÚLTIPLAS DIMENSÕES DO TERRITÓRIO: OS MOTIVOS PELOS 
QUAIS DEVEMOS PROBLEMATIZAR A INTEGRAÇÃO TRANSNACIONAL?

A problematização da integração transnacional não está somente circunscrita ao 
conhecimento das práticas espaciais dos agentes e de seus respectivos processos hegemônicos1. 
Na verdade o que nos interessa são as possíveis (re)ações dos sujeitos desativados a partir destes 
projetos instituídos no espaço; pois se há seletividade por parte dos processos hegemônicos, há 
também marginalização das populações que são atingidas diretamente pelos projetos do poder 
instituído.  

A questão surgiu a partir de uma viagem realizada em meados de 2008 ao estado de Rondônia, 
justamente no período em que estavam sendo realizadas as audiências públicas ligadas à construção 
das usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, objeto empírico de nossa tese de doutoramento. 
Foi aí que tomamos conhecimento da Iniciativa para a Integração Regional Sul-Americana (IIRSA)2 

1 É sempre importante destacar e periodizar a diferença e a complexidade dos processos de Integração regionais / transnacionais hegemônicos. 
Logo, convém separar o que se configura como integração latino-americana e integração sul-americana – que é o que nos interessa nesse artigo. 
No que se refere à Integração latino-americana temos os seguintes processos: OEA (1948) – Organização dos Estados Americanos; ALALC (1960) 
– Associação Latino-Americana de Livre Comércio; ALADI (1980) – Associação Latino-Americana de Integração e CELAC (2010) – Comunidade 
de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. No que se refere à Integração sul-americana temos os seguintes processos: Pacto Andino (1969) 
[mais adiante, se transformou na CAN (1996) – Comunidade Andina de Nações]; MERCOSUL (1991) – Mercado Comum do Sul; Comunidade 
Sul-Americana de Nações (2004) e por fim, a UNASUL (2007) – União das Nações Sul-Americanas. Outros processos mais específicos e não 
menos importantes também se imbricam com os elencados acima. São exemplos marcantes e atuais a OTCA (1998) – Organização do Tratado 
de Cooperação Amazônica; a IIRSA (2000) – Iniciativa para Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana e o Plano Puebla-Panamá ou 
Projeto mesoamérica (2001) – Integração da Infraestrutura Regional da América Central, que chama a atenção pelo período de implantação, 
coordenação e concepção – que data do mesmo período da IIRSA e tem concepção muito parecida.

2 A Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA) surgiu da Reunião de Presidentes Sul-Americanos realizada 
em agosto de 2000, em Brasília, onde os líderes da região concordaram em realizar ações conjuntas para impulsionar o processo de integração 
física baseado na expansão da infraestrutura regional, com ações para estimular a integração e desenvolvimento das chamadas “sub-regiões 
isoladas”. Basicamente, a IIRSA prioriza a integração através de projetos de transportes, energia e comunicação. Seus projetos prioritários estão 
organizados por “eixos”, principalmente para preencher os grandes “vazios” do continente (Amazônia, Pantanal, Chaco, Cordilheira dos Andes) 
com atividades econômicas de grande porte. A orientação básica é facilitar a exportação de produtos primários para portos do Atlântico, Pacífico 
e Caribe. A primeira “agenda consensuada” inclui 31 projetos, com orçamento total de US$ 7 bilhões. No entanto, a carteira maior da IIRSA é 
de 350 projetos, que custariam US$ 38 bilhões, incluindo o Complexo Hidrelétrico e Hidroviário do Rio Madeira. O Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), a Corporação Andina de Fomento (CAF) e o Fundo Financeiro pelo Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata) dão 
apoio técnico e financeiro à IIRSA.
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e do Complexo Hidrelétrico e Hidroviário do Rio Madeira3; foi assim que chegamos ao tema da 
integração transnacional, para depois problematizá-lo. 

A inexatidão e mesmo as complexidades oriundas dos projetos de integração transnacional 
em curso na América do Sul decorreu da tomada de conhecimento do processo de licenciamento 
das hidrelétricas do rio Madeira, que neste caso específico, foi muito conturbado e questionado 
pela sociedade civil organizada4. Naquela ocasião visitamos dois municípios de Rondônia atingidos 
diretamente pela construção dos empreendimentos, Jaci-Paraná e Mutum-Paraná; além de 
participarmos de um seminário do Movimento de Atingidos por Barragens, onde estavam reunidos 
os grupos que protestavam contra a construção dos empreendimentos.

Desde então lutamos pelo reconhecimento, visibilidade, maior autonomia e possibilidades de 
emancipação de toda articulação da diversidade existente naquele território específico e também 
noutros territórios – no Brasil e em outros países – que estariam sofrendo os mesmos processos 
políticos, como fruto dos projetos de integração transnacionais. Era preciso, então, entender 
melhor este leque amplo de articulações, conhecendo, mais de perto, processos hegemônicos e 
contra-hegemônicos.

É daí que emerge também a necessidade de olharmos para o território na sua multiplicidade de 
dimensões, a física, a jurídica, a econômica, a política e, sobretudo, a cultural e/ou identitária. Mas 
pensar o território em suas múltiplas dimensões nos enseja o olhar a partir de escalas diferenciadas, 
significa colocar em evidência o próprio papel da escala no processo de conhecimento/ação. É 
precisamente daí que fomos levados as análises sobre as novas geografias do poder e, é claro, as 
geopolíticas críticas e antigeopolítica, problematizando, portanto a integração transnacional.    

GRANDES PROJETOS DE INVESTIMENTOS E AS NOVAS ESTRATÉGIAS DE CONTROLE DOS 
TERRITÓRIOS: CONFLITOS ENTRE AS LÓGICAS DO CAPITAL E TERRITORIAL

O conjunto dos desdobramentos territoriais derivados dos Grandes Projetos de Investimentos 
(GPI)5 nos fornece a pista para as modificações importantes no processo de integração regional, 
cujo novo mantra passa a ser o do regionalismo aberto, voltado não mais somente a perspectiva de 

3 O Complexo Hidrelétrico e Hidroviário do Rio Madeira é um mega projeto que compreende a construção de quatro usinas hidrelétricas, um 
gasoduto, uma ferrovia e uma malha hidroviária de 4.200 km com eclusas para tornar toda bacia hidrográfica do Rio Madeira a montante de 
Porto Velho navegável. Esse projeto tem o maior investimento financeiro desembolsado pela IIRSA e pelas instituições financeiras que lhe dão 
suporte, inclusive o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Sua construção está ligada à estratégia de integração 
de infra-estruturas de energia e transportes no Brasil e entre Brasil, Bolívia e Peru, com possíveis desdobramentos em direção ao Pacífico. O 
Complexo do Rio Madeira é um dos projetos que compõem o eixo Brasil-Bolívia-Peru, da IIRSA. O objetivo almejado pelo “Complexo Madeira” é 
o de tornar o Rio navegável, desde sua foz junto ao Rio Amazonas, até sua cabeceira, dividida pelos seus dois principais afluentes que são o Rio 
Madre de Dios (no Peru) e o Rio Beni (na Bolívia).

4 O Grupo de Pesquisa e Energia Sustentável da Universidade Federal de Rondônia (UNIR); o Conselho Indigenista Missionário (CIMI); a Co-
missão Pastoral da Terra (CPT); a ONG ambientalista Kanindé, a Rede Grupo de Trabalho Amazônico (GTA); a Organização dos Seringueiros 
de Rondônia (OSR); a ONG Rio Terra; o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB-Rondônia); o Movimento dos Trabalhadores Rurais 
sem Terra (MST-Rondônia); o Movimento dos Pequenos Agricultores de Rondônia (MPA- Rondônia); a Associação de Preservação do Meio 
Ambiente e dos Rios da Amazônia (APREMARA); o Grupo de Trabalho Energia do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento (FBOMS); a Rede Brasileira pela Integração dos Povos (REBRIP); a Rede Brasil sobre Instituições Financeiras 
Multilaterais; o Fórum Boliviano de Meio Ambiente e Desenvolvimento (FOBOMADE); entre outros.

5 Para o entendimento dos Grandes Projetos de Investimento (GPIs), ver o trabalho de Edna Castro, Edila Moura e Maria Lucia Maia, intitulado 
“Industrialização e Grandes Projetos: desorganização e Reorganização do Espaço”, publicado em 1995 pela editora da UFPA; e o trabalho de Carlos 
Vainer e Frederico Guilherme Bandeira de Araujo, intitulado “Grandes Projetos Hidrelétricos e desenvolvimento regional”, publicado em 1992 pelo 
CEDI (Centro Ecumênico de Documentação e Informação). Sobre este último trabalho, destacamos o entendimento do desmonte da antiga es-
truturação territorial brasileira sob a égide das regiões de planejamento em detrimento dos grandes projetos de investimentos setoriais (GPIs) 
e que vislumbram atualmente uma reorganização territorial - geradora de economias de enclaves - revertendo assim para o centro polarizador 
de poder todos os frutos deste novo modelo de desenvolvimento regional. Este novo modelo romperia ainda sim com as tentativas mínimas de 
conter os desequilíbrios regionais, submetendo as demais regiões do Brasil a lógicas e estruturas que lhe são estranhas.
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integração nacional, mas, agora, visando a perspectiva da integração transnacional. 
O Complexo Hidrelétrico e Hidroviário do Rio Madeira pode nos servir como bom exemplo, 

pois é concebido com propósitos diferenciados, quais sejam, o infra-estrutural, operando projetos 
integrados nas áreas de energia e transportes, e seu propósito geopolítico, já que visa a interligação e 
extensão do uso das bacias hidrográficas da Amazônia ocidental para o escoamento das commodities 
em direção aos portos do Pacífico, com olhos voltados para os mercados asiáticos.

Dois importantes fatores estão diretamente ligados a emergência dos GPI; o primeiro é a perda 
de centralidade por parte do Estado para propor e conduzir políticas econômicas e sociais, para 
controlar fluxos de bens e pessoas e para planejar a economia e, consequentemente, a totalidade 
do território nacional; o segundo é a coerção feita, não necessariamente pelos países centrais, mas 
pelas agências multilaterais (que penetram no Brasil, sobretudo, a partir de 1970) no sentido de 
forçar os países economicamente deficitários a desempenharem políticas de ajustes estruturais 
que favoreçam as grandes empresas, ou se preferirmos, ajustes a favor das forças expansivas do 
mercado em detrimento do aparato regulatório dos Estados.

Talvez seja por isso mesmo que a lógica territorial fica cada vez mais em evidência a partir 
de 1970 e passa a ser importante no Brasil a partir de 1980/1990; momento em que se realiza um 
intenso trabalho teórico-metodológico buscando-se a compreensão das desigualdades presentes 
no território. É a partir deste momento que se disseminam os estudos que tentam imprimir 
movimento na análise espacial com a utilização de abordagens centradas nas redes de circulação 
e comunicação. É neste sentido que Becker (1988, p. 102) nos informa que;

A questão territorial, por esta razão, é hoje, igualmente chave, porque abre a perspectiva da 
multidimensionalidade do poder referente à prática espacial estratégica de todos os atores 
sociais e em todos os níveis, escapando da concepção totalitária de um poder unidimensional 
seja do Estado, do capital ou da máquina de guerra. Por esta razão, abre também espaço para a 
imprevisibilidade derivada de particularidades do corpo social que correspondem a processos 
em curso em todas as escalas, inclusive local e regional, por vezes contraditórias com os 
processos dominantes na escala nacional e mundial, mas que neles atuam. Simultaneamente 
à transnacionalização, os Estados, com suas especificidades, continuam a ser atores políticos 
e econômicos e o Estado-nação uma unidade válida de análise, atestando uma dimensão 
territorial de contradições na dinâmica mundial; por sua vez, vias regionais de formação de 
crise se intensificam e se estendem à frente de conflitos dos movimentos reivindicatórios 
organizados em base local. As práticas espaciais revelam a potencialidade de diferentes atores 
e configuram os contextos sociais e conflitos localizados como poderes locais específicos. 
(BECKER, 1988, p. 102) 

Ainda neste prisma colocado acima poderíamos explicitar um fato de fundamental importância 
ligado ao surgimento e a respectiva consolidação dos GPI; a crescente internacionalização do 
Estado nacional. A consequência direta é, obviamente, o esquecimento sistemático do projeto de 
desenvolvimento do Estado Nação, ou pelo menos de um projeto de desenvolvimento de médio 
e longo prazo.

Confundem-se, portanto, a partir deste momento, as políticas ligadas às estratégias setoriais 
das empresas com o projeto efetivo do Estado-Nação brasileiro (se é que isto existiu em algum 
momento na história do país). Com metas pré-estabelecidas e a fixação num projeto estrategicamente 
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orquestrado de expansão da economia nacional para além das fronteiras políticas do Estado 
brasileiro, os sucessivos governos do país, a partir dos anos de 1990, insistem em fortalecer os 
organismos e os agentes internos mais importantes e que dizem respeito à concretização deste 
processo. Ao falar sobre a IIRSA e versar sobre os grandes projetos que lhes são intrínsecos, Ceceña 
(2009, p. 209) nos adverte para o fato de que: 

Os canais interoceânicos não buscam a rota mais curta entre os oceanos, mas sim a mais 
vasta, a mais rica. Os 80 km do canal do Panamá são agora substituídos por 20 mil km da 
rota amazônica. Esta diferença de critérios coloca em evidência que a integração tem outros 
propósitos do que aqueles buscados no passado, de acordo com o aumento de capacidades e 
envergadura da apropriação capitalista. As rotas da IIRSA asseguram, não só a extração de 
recursos de cada uma de suas partes, mas também que esta extração seja realizada de maneira 
articulada. Os interesses nacionais ou locais são vinculados com interesses transnacionais e, 
inclusive, estratégicos. As rotas da IIRSA passam pelas fontes de água, minerais, gás e petróleo; 
pelos corredores industriais do subcontinente; pelas áreas de diversidade genética mais 
importantes do mundo; pelos refúgios indígenas e por tudo aquilo que é valioso e apropriável 
na América do Sul. A ampliação dos caudais dos rios para dedicá-los ao trânsito intenso está 
pondo em risco os pantanais e degradando as condições de vida de espécies animais e vegetais, 
ao mesmo tempo em que violenta os modos de vida das comunidades dos arredores ou 
vinculadas; a prospecção e exploração massiva de minerais castiga a floresta com um tráfego 
pesado constante que vai tomando rapidamente a região amazônica e ameaça as geleiras; as 
modalidades locais de organização de vida se deparam com uma dinâmica vertiginosa que 
não lhes diz respeito e que as alteram externa e irreversivelmente. (CECEÑA, 2009, p. 209)

Estes desdobramentos ou processos político-econômico-territoriais estão, obviamente, 
interconectados e, conjuntamente, contribuem para a integração de mercados em detrimento da 
integração de processos democráticos no continente; em outras palavras, os processos hegemônicos, 
exemplificados pela matriz dos GPI, se organizam para buscar o controle do espaço a partir da 
implementação das redes técnicas, estrategicamente concebidas para explorar os recursos naturais e 
incluir os ativos da biodiversidade, aí incluso também o conhecimento de comunidades tradicionais, 
no mercado mundial.

Cabe ressaltar ainda o importante papel das Instituições Financeiras Multilaterais (IFM) 
associadas ao regionalismo aberto e, consequentemente, ao processo de integração transnacional. 
Como bem destaca CARRION et al (2006, p. 4):

Esta integração se dá em graus diferenciados em cada país, de acordo com a aceitação ou não 
por parte dos respectivos governos, o que não impede de afirmar que, a integração econômica 
já está em curso na maioria dos países, associada às reformas estruturais impostas pelas 
instituições financeiras multilaterais, porta-vozes das grandes empresas transnacionais e 
também das políticas convenientes dos governos nacionais. (CARRION et al, 2006, p. 4)

Ainda dialogando a respeito do processo de integração hegemônico da América do Sul, as 
autoras ressaltam o fato de que:

Na verdade, esse processo de integração da América do Sul (...) foi uma reelaboração do estudo 
encomendado por Fernando Henrique Cardoso, então Ministro da Fazenda do governo 
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Itamar Franco, a Eliezer Batista, ex-secretário de Assuntos Estratégicos do governo Collor 
e, posteriormente, dirigente da Companhia Vale do Rio Doce (empresa brasileira, maior 
mineradora diversificada do continente americano que também atua nas áreas de logística e de 
geração de energia). Este estudo patrocinado pela CAF, concluído em 1996, apresenta a ideia 
de eixos de desenvolvimento; analisa as relações entre infraestrutura, comércio internacional 
e desenvolvimento; descreve a localização das principais riquezas naturais da América do Sul 
e a forma como podem ser utilizadas, através da melhoria da infraestrutura, para inserção no 
mundo globalizado. (CARRION et al, 2006, p. 4)       

Com toda certeza os GPI ainda permanecerão como matriz de ações dos agentes hegemônicos, 
agora dedicados à integração transnacional. É a partir daí que se confundem e se tornam contraditórias 
a lógica capitalista e a territorial. Há evidentemente, por um lado, a capacidade de articulação destes 
grandes projetos na escala local, regional, nacional e transnacional; e por outro, a articulação ou, 
pelo menos, as iniciativas no que tange a outras possibilidades de integração, também atravessando 
todas as escalas, sendo estas últimas, contudo, conduzidas com maiores dificuldades.  

Neste sentido, Ceceña (2009: 210) nos fala dos interesses que figuram de forma oculta no 
que tange ao casamento das esferas do Estado e do grande Capital; deflagrando, então, novas 
geografias do poder no continente sul-americano. 

A própria condição da infraestrutura parece não ser o prato mais cobiçado. As grandes 
transnacionais têm como foco de interesse a exploração dos recursos; muito mais do que 
a construção de estradas, ferrovias, hidrovias, represas e outros similares que são grandes 
negócios para os investidores locais, mas relativamente pequenos para elas. Pela maneira como 
se comportam os governos e as empresas, parece existir um acordo de complementaridade, do 
qual ambos se beneficiam e por esta razão defendem o projeto como próprio. A miscelânea de 
interesses vem crescendo ultimamente, em especial com a entrada de capitais estrangeiros em 
empresas locais, na maioria das vezes relacionada às atividades extrativas. Estas empresas se 
fortalecem, aumentam sua produção e, evidentemente, suas exportações; vinculam-se mais 
estreitamente ao mercado mundial, mas continuam figurando como empresas nacionais, 
quando em muitos casos seu capital é majoritariamente estrangeiro. (CECEÑA, 2009, p. 210)

Todas estas transformações que conferem as regiões e aos seus respectivos territórios novas 
dimensões podem ser interpretadas a partir da expressão utilizada por diversos pesquisadores, 
o “regionalismo aberto” ou o “novo regionalismo”. A ideia figura também na diferenciação realizada 
por BECKER (1999:36) a respeito das mudanças de concepção dos “polos de desenvolvimento” 
para os “eixos nacionais de integração e desenvolvimento”. Vejamos:

Relembrando as determinantes contemporâneas do desenvolvimento e da geopolítica (...) 
apresentadas, é possível pensar o eixo como componente central, catalisador, de um subsistema 
logístico. Á semelhança dos polos de crescimento, são espaços privilegiados para conectar 
circuitos nacionais e internacionais de informação, de mercadorias e financeiros mediante a 
implementação de redes. Mas diferem dos polos pelo menos em dois elementos: a) a ampla 
escala de sua atuação; b) a intenção de superar os efeitos concentradores dos polos, mediante a 
integração efetiva de todo espaço do eixo, ou seja, do subsistema logístico. (BECKER, 1999, 36) 
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Fica clara a influência também da proposta de desenvolvimento por eixos na concepção 
da IIRSA, ou seja, no propósito de integração transnacional hegemônico. Assim, CARRION et al 
(2006, p. 5) nos afirma que:

Este Regionalismo Integrador significa também um novo patamar para complementar e 
consolidar as reformas estruturais do continente, ampliando o papel da iniciativa privada dentro 
desse novo Estado Mínimo, cuja responsabilidade se limita a regular, planejar e financiar a 
infraestrutura e seus serviços. Responsabilizam-se também pelas iniciativas que não oferecem, 
de imediato, atrativos financeiros ao setor privado, até que haja a inversão desta condição. É 
o “Novo Regionalismo” afinado com a lógica da globalização, sendo necessário para isso que 
se eliminem os pontos de estrangulamento que impedem o fluxo do comércio. (CARRION et 
al, 2006, p. 5)

Grande parte da população, obviamente, encontra-se marginalizada quando se trata destes 
processos políticos hegemônicos. Os movimentos sociais brasileiros, que durante vinte anos, se 
calaram (ou melhor dizendo, foram calados) têm como trunfo, atualmente, o poder de falar e 
contar para a nossa sociedade e ao mundo o que realmente está acontecendo; têm em suas mãos 
a possibilidade de construir um novo projeto de sociedade, que seja alternativo a este que se 
encontra em curso. 

Os desafios, porém, são árduos. O completo controle da máquina burocrática pelos agentes 
hegemônicos, visando o controle dos territórios e a domesticação e cooptação das resistências a 
partir da tecnificação do espaço ainda se apresenta como o maior obstáculo ao projeto emancipatório, 
posto que as relações desiguais de poder e as forças coercitivas não medem esforços para calar ou 
imobilizar as vozes dissidentes. É por isso mesmo que BECKER (1988, p. 104) nos alerta para o 
fato de que: 

O espaço produzido e gerido pelo Estado é um espaço racional. É um espaço social, no sentido 
de que é o conjunto de ligações, conexões, comunicações, redes e circuitos. É também um 
espaço político, com características próprias e metas específicas. Ao caos das relações entre 
indivíduos, grupos, frações de classe, o Estado tende a impor uma racionalidade, a sua. São 
os recursos, as técnicas e a capacidade conceitual que permitem ao Estado tratar o espaço em 
grande escala. Ele tende a controlar os fluxos e estoques econômicos e produz uma malha de 
duplo controle, técnico e político, que impõe uma ordem espacial vinculada a uma prática e a uma 
concepção de espaço global, racional, logística, de interesses gerais, estratégicos, representadas 
pela tecnoestrutura estatal, contraditória à prática e concepção de espaço local de interesses 
privados e objetivos particulares dos agentes de produção do espaço. Cria, assim, um espaço 
global/fragmentado, global porque homogeneizado, facilitando a interagilidade dos lugares e 
dos momentos; fragmentado por que apropriado em parcelas. (BECKER, 1988, p. 104)

Diante dessas dificuldades encontradas pelas populações locais, traduzidas pela fragmentação 
dos territórios e denotando, também, um novo caráter ao papel da região no conjunto da economia 
mundial, cabe trabalhar no próximo item o potencial da geografia política, respaldada, assim, pelas 
geopolíticas críticas e pela antigeopolítica. 
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DO CONTRA-ESPAÇO À ANTIGEOPOLÍTICA: NOVAS GEOGRAFIAS DO PODER E TENTATIVAS 
DE SUPERAÇÃO DA CRISE EPISTEMOLÓGICA, TEÓRICO-CONCEITUAL E POLÍTICA DOS 
MOVIMENTOS SOCIAIS

A reconfiguração do caráter regional, a nova importância adquirida pela multiplicidade 
de territorialidades emergentes desejosas de justiça territorial e o papel renovado da escala na 
elaboração de novas (geo)políticas têm contribuído, no seu conjunto, para uma reconfiguração 
das geografias do poder no interior dos movimentos sociais. Nasce precisamente daí uma crise 
epistemológica e teórico-conceitual que se reflete nas formas de ação política dos movimentos.

Muitas questões podem ser associadas à crise teórico-conceitual dos movimentos sociais. 
Convém, todavia, destacar o teor dessas transformações valendo-se da experiência latino-americana. 
Se olharmos para o processo de integração transnacional hegemônico em curso na América do Sul e 
América Central, poderemos extrair algumas considerações importantes, tais como; a) a radicalização 
política dos movimentos sociais com a emergência de pautas alternativas como fruto da cooptação 
orquestrada pelo Estado junto aos próprios movimentos; b) a perda relativa de identidade dos 
movimentos sociais, derivada em grande parte da complexificação dos sujeitos da ação política 
contra-hegemônica, gerando a necessidade de ressubstancialização de seus fóruns de discussão e/ou 
debate; c) as contradições originadas pelo próprio processo de integração transnacional, que acaba 
trazendo para o território o conflito de interesses das diferentes geografias do poder; e, finalmente, 
d) a inexistência de uma alternativa concreta que possa suplantar o desenvolvimentismo vivido 
pelas principais economias da região (PRECIADO e UC, 2012, p. 82-83).

Mas a crise teórico-conceitual, na sua contrapartida, acaba por encampar novas imaginações 
geográficas e novos paradigmas na geografia política e na própria geografia como um todo. Como 
bem enfatiza MOREIRA (2006, p. 9) citado por LIMA (2013, p. 4);

É justamente essa imaginação geopolítica moderna, ancorada na escala internacional – realista 
e masculinista -, nascida da experiência euro-americana e projetada mundo afora desde o 
fim do século XV e início do XVI até o presente, que está passando pelo crivo de uma revisão 
epistemológica crítica, como de resto são revisados os paradigmas da geografia moderna que 
passa por “um grande debate crítico sobre os rumos do seu pensamento, que hoje se amplia 
com novas tendências”. (MOREIRA, 2006, p. 9). 

As novas imaginações geográficas podem ser trazidas a tona também a partir da relação 
linguagem-poder. É neste sentido que PRECIADO e UC (2012, p. 79) nos alertam para o fato de que:

A geopolítica crítica contribui a pensar que todo processo social expressado espacialmente 
supõe levar em consideração o binômio linguagem-poder, e, com ele, o reconhecimento das 
diversas representações do mundo que se encontram contidas – cooptação ou omissão – nos 
espaços que constroem as geografias do poder dominante: principalmente as do Estado-nação. 
(PRECIADO e UC, 2012, p. 79) 

As imaginações geográficas, as representações e a relação fundamental entre linguagem e 
poder apontam para construções de novos paradigmas na geografia política e também na geopolítica. 
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Esses novos paradigmas contribuem também no sentido de flexibilizar a relação entre espaço e 
poder, derivando daí um novo papel da escala geográfica – que por sua vez deixa de ser naturalizada, 
para agora ser concebida como uma arena política. Em outras palavras, nenhuma escala está dada 
a priori, ela mesma é problematizada e polemizada desde sua iminência de construção, perspectiva 
tomada ou ponto de vista inicial. Pois que sempre se apresenta como discurso, carregada de múltiplos 
sentidos. Nas palavras de Nogué (2006, p. 211-214) citado por Lima (2013, p. 6);

Nessa nova geografia política de elevado componente crítico, as conexões com a geografia social 
e cultural são evidentes e se estabelecem em boa medida através de um conceito chave, o de 
identidade (...). O resultado tem sido uma geografia política crítica que, como metodologia, 
implica uma análise até certo ponto heterodoxa dos fenômenos e fatos geopolíticos em relação 
a outras perspectivas [mais tradicionais]. (...) Essa geografia política crítica tenta desconstruir 
os discursos de poder institucionalizados e, portanto, construir novas visões políticas das 
relações socioespaciais (...). O desafio da nova geografia política – uma geografia política que 
recuperou e reconsiderou a fundo o papel da identidade, da cultura e do lugar na construção 
do espaço social – consiste em oferecer visões da realidade alternativas às do pensamento 
único dominante. (NOGUÉ, 2006, p. 211-214)

Desprende-se ainda da geopolítica crítica uma forma radicalizada de se fazer política, 
respaldada pelo reconhecimento do outro como uma categoria, em si mesma, político-geográfica. 
Esse suposto remete à constatação de que existem circuitos alternativos de ideias às representações e 
práticas geopolíticas hegemônicas que nos permitiriam aplicar a imaginação geográfica a movimentos 
dissidentes, quais sejam aqueles construtores de novas espacialidades do político (LIMA, 2013:9). 
Essa aplicação das imaginações geográficas aos movimentos dissidentes nos revelaria, então, as 
práticas antigeopolíticas. Nas palavras de Lima (2013, p. 9);

Estaríamos, por conseguinte, tratando da problemática dos contraespaços e de suas 
possibilidades de realização em um mundo tão controverso quanto hegemonicamente regulado 
(...). A antigeopolítica trata da construção de contraespaços como alternativas sociopolíticas 
criativamente antagônicas à ordem geopolítica dominante. (LIMA, 2013, p. 9)

Mas para compreendermos o sentido do que estamos chamando de contra-espaço seria 
necessário, contudo, o entendimento da importância dos organismos superestruturais, além, é 
claro, do conceito de “bloco histórico” de Gramsci. O entendimento da superestrutura nos permite 
relacionar as funções formais do Estado (ou seja, da sociedade política) com as demandas da sociedade 
civil. O espaço, portanto, evidencia a partir desta relação todo seu caráter político e, portanto, 
aberto a novidade. É neste sentido que Moreira (2006, p. 83) nos convida ao entendimento de que:

A ação dos organismos superestruturais, que expressam tanto as funções formais do Estado 
(a sociedade política) quanto as demandas da sociedade civil, faz do arranjo do espaço um 
campo de correlação de forças, e do espaço um elemento de caráter essencialmente político 
em sua determinação sobre a organização global da sociedade. Faz também da sociedade 
assim espacialmente organizada um todo ao mesmo tempo de inércia e intenso movimento. 
Um aparente paradoxo que expressa o modo como se organizam e agem os diferentes sujeitos 
formadores da sociedade com seus diferentes interesses a partir de sua intervenção no espaço. 
(MOREIRA, 2006, p. 83) 
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Assim sendo, o arranjo do espaço se configura sempre a partir de uma correlação de forças, 
a partir de diferentes sujeitos imbricados na (des)ativação de suas respectivas territorialidades. 
O conflito territorial estabelecido se desenha em todas as escalas, desde a dialética do público/
privado, numa escala micro, até a dialética existente entre sociedade civil e sociedade política, 
numa escala macro. Procurando uma definição mais precisa, Moreira (2006, p. 92) nos diz que:

Cada contra-espaço é um recorte que a contradição privado-público e sociedade-Estado crava 
no coração do espaço instituído como espaço da ordem, e que seus opositores declaram como 
o território da sua ação logística, em busca da subversão e mudança da ordem estabelecida. 
Espaço e contra-espaço constituem uma relação que contém toda a trama estrutural da sociedade 
em sua relação com o seu espaço, toda a complexa reciprocidade de determinação que entre 
uma e outra se estabelece num dado recorte do tempo. (MOREIRA, 2006, p. 92)

E nos reafirma sua ideia dizendo que:

Pode-se, então, falar de uma sociedade de contra-espaços, no sentido de uma estrutura 
societária em que o conflito se institui desde a base espacial e em que a regulação ordenatória 
visa territorialmente normatizar e circunscrever, com o objetivo de mantê-lo no horizonte do 
controle de classe possível. A forma-protótipo desse modelo societário talvez seja a sociedade 
burguesa: uma forma de sociedade marcada historicamente – desde os seus inícios e dado o 
próprio modo de sua (re)produção espacial como sociedade – pelos conflitos de territorialidades. 
(MOREIRA, 2006:92)

A prática antigeopolítica desafia, então, a ordem espacial instituída (no caso, a burguesa), 
a partir do bloco histórico como centro de gravidade da sociedade civil, de onde emanam todas 
as demandas dos movimentos sociais, todos os desejos de resistência, de emancipação, de 
autonomização diante da ordem estabelecida. É neste tocante que Moreira (2006, p. 93) finaliza 
seu raciocínio nos dizendo que:

O espaço é o produto dos embates da sociedade civil. Seu esquema de regulação não vem, 
portanto, da imposição de uma entidade abstrata. Não vem como exclusividade do Estado. 
Muito menos do poder econômico exclusivo de uma classe. Seu centro de gravidade é o bloco 
histórico, o sujeito dominante por excelência dentro da espacialidade diferencial, enquanto 
sujeito hegemônico de sua complexidade de escala. Por isso, o espaço nasce como infraestrutura, 
mas organiza-se e move-se num ato de superestrutura. (MOREIRA, 2006, p. 93)

Doravante, as geografias do poder dos movimentos sociais serão cada vez mais atravessadas, 
tanto epistemologicamente como teórico-conceitualmente, por esse movimento de (des)ativação 
dos sujeitos derivado das práticas antigeopolíticas, constituindo novas territorialidades. Sempre 
que confrontadas pelos processos hegemônicos transnacionais em curso no continente – vale 
dizer, intensificados desde a última década – as geopolíticas críticas se expressarão como medida 
exata de uma antipolítica.

A reestruturação dos movimentos sociais na América Latina passa, portanto, por alguns 
traços comuns; a saber: a) a base territorial; b) a autonomia dos movimentos; c) a revalorização 
da identidade e da cultura dos povos e dos diversos sujeitos sociais; d) a capacidade para formar 
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seus próprios intelectuais; e) o novo papel social das mulheres; f) a reorganização do trabalho; 
g) a apelação a novas formas de luta. (BORON, 2012, p. 190-191).
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DECIFRANDO O PARLAMENTO BRASILEIRO: ANÁLISE DO HISTÓRICO 
DE MILITÂNCIA POLÍTICA DOS DEPUTADOS FEDERAIS E SUA RELAÇÃO 

COM O TERRITÓRIO

DECODING THE BRAZILIAN PARLIAMENT: ANALYSIS OF THE HISTORICAL ON THE 
POLITICAL MILITANCY OF FEDERAL DEPUTIES AND ITS TERRITORY RELATIONSHIP
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RESUMO. O presente trabalho busca dar continuidade às pesquisas realizadas desde 2012 sobre a temática da 
representação política. Dessa forma, o trabalho tem por objetivo geral a análise da representação política tomando 
como referência a militância política, encarada como expressão da interface entre representantes e representados. 
Ainda assim, como questão de fundo, busca-se responder se a presença de histórico de militância política dos deputados 
federais enquanto ainda cidadãos ativos na sociedade é um critério diferenciador e/ou qualificador para a representação 
política no Brasil. O prosseguimento com a pesquisas implica, nessa nova fase, novas questões a serem respondidas. 
Para tanto, será analisado a escalas de militância, isto é, quais as escalas de influência que cada deputado atingiu 
com a sua precedente militância. Tributário a isso, como objetivo específico, será analisado de que forma o fator da 
militância até aqui destacado interfere na construção da carreira política de cada deputado, o que significa apurar se 
houve interferência ou não na trajetória política seguida pelo deputado, sobretudo quanto à ocupação de cargos no 
executivo. Como metodologia subjacente à pesquisa está o preliminar levantamento bibliográfico, avançando com 
os estudos sobre a democracia representativa sua relação e reflexos na sociedade. Ademais, tomaremos como a base 
de dados o Portal Excelências Brasil, Portal da Câmara, sites dos próprios deputados, bem como uma base de dados 
constituída pelo GEOPPOL sobre o perfil dos deputados federais. Estes serão operacionalizados segundo a formulação 
de tabelas, gráficos e mapas, visando destacar a sua distribuição espacial e a formação de diferentes territórios.

PALAVRAS-CHAVE. Representação política, militância política, política de escalas.

ABSTRACT. This study aims to continue the research conducted since 2012 on the issue of political representation. 
In this way, the work has the objective analysis of political representation with reference to political militancy, seen 
as an expression of the interface between representatives and represented. Still, as a main goal, we seek to answer 
whether the presence of the historical of political militancy of federal deputies as active members in society as 
citizens is still a differentiator and / or qualifier for political representation in Brazil discretion. Proceeding with the 
research implies, in this new phase, new questions to be answered. To do so, the scales of militancy will be analyzed, 
in other words, which scales influence each deputy hit with his previous militancy. Tributary to it as a specific goal, 
will be analyzed how the factor of militancy so far highlighted interfere in the construction of the political career of 
each member, which means determining whether or not there was interference in the political trajectory followed 
by the deputy, especially regarding occupation positions on the executive. As underlying research methodology is 
preliminary bibliographical survey, advancing studies on representative democracy and its relationship reflections on 
society. In addition, we take as database the sites Portal Excelências Brasil, Portal da Câmara, deputies own sites, as 
well as a database created by GEOPPOL about the profile of deputies. These will be operated according to the design 
of tables, graphs and maps, aiming to highlight the spatial distribution and the formation of different territories.

KEYWORDS. Political representation, political militancy, politics of scales.
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INTRODUÇÃO

A representação política é um dos mais importantes recursos utilizados na organização política 
das sociedades modernas. Sem dúvida, esse tema enseja discussões complexas, que perfazem 
relações mais abrangentes do que seu núcleo normativo, no qual um conjunto de pessoas elege um 
determinado número de representantes que devem atuar politicamente em prol de seus interesses 
e da sociedade como um todo. Para além desse conteúdo substantivo, outros elementos influem 
à complexificação desse fenômeno político, e que são diferentemente explorados por diferentes 
áreas das ciências sociais. 

A geografia, mais especificamente a geografia política, tem na representação política um dos 
seus temas de estudo, tradicionalmente trabalhado pela geografia eleitoral. Apesar disso, a análise 
de informações sobre os diferentes cargos representativos ainda é pouco explorado pela geografia.

Nesse sentido, o presente trabalho busca contribuir a uma maior discussão do destacado 
tema, apresentando-o em diferentes perspectivas, cujo foco de análise estará centrado nos fatores 
que condicionaram o recrutamento dos deputados federais à política formal. Para isso, a partir 
exame dos perfis parlamentares dos deputados federais da 54a Legislatura (2011-2015), adotou-se 
como critério de análise a militância política desses parlamentares, vista como uma expressão da 
interface entre representantes e representados. Desta forma, o objetivo maior aqui é o de melhor 
compreender a forma como esse mecanismo político é desempenhado no Brasil, tendo como 
questão de fundo se a militância política dos deputados federais enquanto ainda cidadãos ativos 
na sociedade é um critério diferenciador e/ou qualificador para a representação política no Brasil. 

Juntamente a isso, as escalas de militância política foram também usadas como critério de 
análise. O intuito na utilização deste critério é identificar quais foram as escalas políticas presentes 
em diferentes momentos da trajetória de militância políticas dos deputados federais, visto o papel 
significativo que estas escalas de atuação desempenham na vida política e eleitoral dos deputados.

Acreditamos que a perspectiva de análise da representação política empregada é enriquecedora, 
já que amplia a reflexão acerca das relações entre os representantes políticos e as complexas relações 
entre suas atuações na sociedade e suas conexões territoriais. Além disso, o presente trabalho 
visa contribuir com novas abordagens da geografia sobre o tema, ampliando dessa maneira seu 
cabedal de análise.

AS RELAÇÕES ENTRE REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GEOGRAFIA

Junto à sociologia e, sobretudo, à ciência política, a geografia, mais especificamente a geografia 
política, tem na representação política um dos seus temas de estudo, no qual, principalmente, 
quando visto em sua intrínseca relação com o território é entendida como um recurso de poder. 
Posto que o “(...) espaço geográfico é intrinsecamente político, ou seja, ele é arena de conflitos e 
consequentemente, de normas para a regulação que permite o seu controle.” (CASTRO, 2005, p. 139), 
quando se amplia essa lógica ao contexto democrático encontra-se um espaço político entendido 
também como uma arena de conflitos, circunscrito por um aparato político institucional, no qual 
media e regula as negociações estratégicas entre representantes políticos, eleitores, partidos e 
grupos de interesses (MAGDALENO, 2010, p. 73). Desse modo, para o controle de interesses 
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diferenciados e muitas vezes conflitantes, é necessário o deslocamento destas demandas sociais e 
conflitos para a arena legal das casas legislativas: o Congresso Nacional e as Assembleias Estaduais 
(CASTRO, 2005, p. 143).

Nesse sentido, a compreensão do fenômeno da representação política “(...) significa interpretar 
a estratégia geográfica de controle de pessoas e coisas sobre os territórios que se formam a partir da 
prática política institucionalizada.” (MAGDALENO, 2010, p. 80). Para tanto, os representantes se 
utilizam de um conjunto de práticas a fim de promover a criação ou manutenção de um território, 
no qual é possível a identificação desses efeitos políticos. Dessa forma, mesmo que “a lei permita 
que os candidatos peçam votos em qual região de seus estados (...) na realidade, a maioria limita 
geograficamente suas campanhas” (AMES, 2003, p. 64) - lógica válida para a manutenção das 
bases eleitorais em posteriores candidaturas. Isso implica a formação de certos padrões espaciais 
correspondentes à territorialidade da representação política (AMES, 2003; CARVALHO, 2003).

Ademais, o tipo de sistema político apresenta papel fundamental no processo de configuração 
política-territorial. O Brasil, neste caso, adota de forma geral, o sistema proporcional – como é o 
caso do processo de composição do Congresso Nacional -, objetivando a distribuição proporcional 
da representação parlamentar entre os partidos. Essa representação proporcional “(...) exerceria a 
função de proporcionar o compartilhamento e a dispersão do poder por entre diversos grupos (...)” 
(MAGDALENO, 2010, p. 58), e com isso limitar o monopólio de seu exercício, como se verifica em 
sistemas majoritários. A proporcionalidade permite que o Parlamento reflita o perfil do eleitorado 
e que todas as correntes de opinião no Legislativo estejam presentes. (op.cit., p. 58).

Entretanto, o entendimento da representação política como um recurso de poder, quando da 
sua relação intrínseca com o território, não garante uma análise tão profunda. Destacar os vínculos 
territoriais por si só não fornece modelo explicativo efetivo da relação primaz que a representação 
política estabelece entre representante e representado. Subjacente à estratégia de constituição de 
territórios políticos, está não só uma base territorial, mas também a uma base social, que anima 
e orienta as territorialidades que daí se constitui. Sendo assim, “(...) em toda disputa política 
há interesses que estão vinculados aos territórios em que os atores sociais habitam, trabalham, 
produzem riqueza e lutam para se apropriar de parte dela” (CASTRO, 2005, p. 140). Dessa forma, 
pode-se afirmar que a representação política apresenta uma natureza bifacetada, no qual além de 
seu lado institucional, possui uma face não institucional, oriunda das redes políticas que operam 
no território (MAGDALENO, 2010, p. 52). Rodrigues (2002), por exemplo, em estudo sobre o 
sistema partidário brasileiro, ao analisar sua composição sociocupacional ressalta o peso de cada 
seguimento socioprofissional na composição de alguns partidos previamente selecionados. Com 
efeito, ao fim de suas análises destaca a significância da identificação dos segmentos da sociedade 
para o entendimento da dinâmica partidária, no qual

(...) os partidos brasileiros se diferenciam não apenas quanto à ideologia e à orientação 
política (a face mais visível da vida partidária), mas também quanto aos segmentos sociais 
neles representados. Essa face sociológica permite supor – sem ignorar a dinâmica interna 
das disputas parlamentares e a ambição individual dos políticos – que os conflitos e as opções 
partidárias na Câmara dos Deputados não podem ser adequadamente entendidos sem referência 
aos interesses que a composição social dominante dos partidos sugere (RODRIGUES, 2002, 
p. 42-43).
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Além disso, outros elementos se encontram imiscuídos no fenômeno da representação política 
e que desempenham papel de importância a sua dinâmica e expressão. Da mesma forma que para 
Rodrigues (2002) a composição social revela e explica também a dinâmica partidária, o estudo 
da participação política e da escala política igualmente se coloca como elementos fundamentais 
à análise da dinâmica da representação política e que passam ao largo nos estudos deste tema.

De acordo com ideal democrático, os cidadãos deveriam se envolver em diferentes atividades 
da vida política, cuja participação política seria um dos fundamentos do cotidiano das pessoas. A 
participação política, portanto, estaria ligada à ideia de soberania popular, como um instrumento de 
legitimação e fortalecimentos das instituições democráticas e da ampliação dos direitos da cidadania 
(AVELAR, 2007). Contudo, não há uma teoria consensual da participação política, sendo ela um 
termo polissêmico, entendida de forma geral como a ação de indivíduos e grupos com o objetivo de 
influenciar o processo político relacionado à atuação em questões políticas em diferentes arenas, 
visando influenciar ou chamar atenção dos políticos e governos para determinados problemas 
(AVELAR, 2007; BONIFÁCIO, 2012).

As atividades diversas que a militância política encerraria, como a participação em sindicatos, 
associações, grupos estudantis, ONGs etc., são claros exemplos de participação política presente 
na sociedade. Nesse sentido, Avelar (2007) destaca três vias ou canais de participação política: o 
canal eleitoral, o canal corporativo e o canal organizacional. Por canal eleitoral tem-se todo tipo 
de participação eleitoral e partidária, conforme as regras constitucionais e do sistema eleitoral 
adotado em cada país, enquanto o canal corporativo diz respeito às são instâncias intermediárias de 
organização de categorias e associações de classe para defender seus interesses no âmbito fechado dos 
governos e do sistema estatal. Esta duas primeiras seriam formas institucionalizadas de participação 
política. Enquanto isso, o canal organizacional consiste em formas não institucionalizadas de 
organização coletiva, como os movimentos sociais, as atividades das organizações não governamentais 
de natureza cívica e as experiências de gestão pública em parceria com grupos organizados da 
sociedade, como o orçamento participativo, os conselhos gestores etc.

Exceto o canal eleitoral, os outros dois canais seriam ativados por muitos dos parlamentares 
em momento anterior a sua entrada na política formal. Como será apresentada mais adiante, a 
grande maioria dos deputados federais possui histórico de militância política de diferentes tipos, 
o que indica a participação política como um importante fator de recrutamentos dos cidadãos ao 
parlamento. Levando-se em consideração que, a partir do levantamento dos perfis parlamentares 
destes deputados, a maioria absoluta deles ocupou algum tipo de cargo de chefia nessas organizações 
civis, chega-se a uma hipótese muito forte de que a precedente participação política, enquanto 
ainda cidadãos ativos na sociedade. Isto se constitui como fator primaz ao ingresso na política, no 
sentido da constituição de capital político e visibilidade que é proporcionado não só pelo ambiente 
e engajamento, como também pela posição de poder ocupada dentro desta militância.

Associado à participação política está a escala política, responsável também direto aos fatores 
que impulsionam os indivíduos a ingressarem na política. Tomando como referência a discussão 
feita por Cox (1998), no qual destaca a escala como um problema crucial à geografia política, há 
uma política de escalas inerente aos fenômenos políticos. Cox sustenta que não existe uma escala 
privilegiada para a política, e ao centrar sua análise sobre os interesses locais, argumenta que tais 
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interesses por mais sejam inscritos a uma determinada escala (space of dependence) podem mobilizar 
diferentes redes de associação, isto é, níveis de escalas (space of engagement), que interagem entre 
si, configurando assim uma política de escalas.

Ao nos remeter novamente à militância política dos deputados federais é possível identificar 
em suas trajetórias de militância diferentes escalas de atuação. Cada atividade de militância 
que desempenham concerne a uma determinada abrangência, que corresponde a escala no qual 
compreende aquele tipo de organização civil. Destarte, a escala de militância representaria, grosso 
modo, a escala de atuação política desses militantes.

A importância das escalas será mais bem apreendida na seguinte parte que consiste nas 
análises dos dados retirados dos perfis parlamentares.

ANÁLISE DAS TRAJETÓRIAS E ESCALAS DE MILITÂNCIA POLÍTICA

Partindo da observação e constatação de que muitos parlamentares têm um passado de 
militância na sociedade, objetivou-se, primeiramente, conhecer qual é o peso percentual dos 
deputados federais da atual legislatura (2011-2015) com histórico de militância política e quais 
são os tipos de militância presentes no conjunto de deputados com histórico, observando isso 
regionalmente. Para isso, levantou-se o perfil parlamentar de cada deputado federal a partir do Portal 
Excelências Brasil, Portal da Câmara e sites dos próprios deputados, extraindo-se especificamente 
seu histórico de militância. Como resultado desse primeiro levantamento, obteve-se o mapa e 
gráfico da página a seguir.

Essa primeira amostragem nos permite aferir que mais de 50% dos deputados federais 
possuem um histórico de militância na sociedade. Ainda assim, isso consequentemente nos revela 
ao peso percentual significativo dos deputados que não possuem histórico, destacando-se nesse 
grupo deputados que pertencem a famílias de tradição na política regional. Além disso, foram 
identificados diversos tipos de militância e que se encontram diferentemente distribuídos pelas 
regiões do país.

Sendo assim, parte-se do pressuposto que da mesma forma que os diferentes segmentos 
sociais têm papel decisivo na determinação da ideologia, do programa, das metas e das estratégias 
dos partidos (RODRIGUES, 2002), a priori a militância política representa elemento diferenciador 
na composição da representação política de cada região e dessa forma enseja diferentes tipos de 
vínculos territoriais constituídos.

Aprofundando as análises e conduzindo a um maior tratamento dos dados presentes nos perfis 
parlamentares, promoveu-se a análise das escalas de militância política. Como visto anteriormente, 
muitos dos deputados federais apresentam histórico de militância política. Ao observar mais 
de pertos estes dados, vê-se que cada um dos deputados possui uma trajetória de militância 
característica, e que num todo apresenta uma diversidade de percursos e escalas de atuação.

Ao analisar os perfis parlamentares, viu-se que não há um padrão que indique um percurso 
definido, em que há uma variedade de situações que indica diferentes tipos de trajetórias de 
militância relacionados principalmente a história e contexto – sobretudo profissional - de cada 
deputado. As trajetórias bem como a inserção na militância política irão variar tanto sendo possível 
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Distribuição regional dos deputados com e sem histórico de militância na sociedade

Gráfico da distribuição regional da militância em números absolutos
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a entrada pela escala local como pode ocorrer já em escalas maiores, por exemplo, influenciado por 
um determinado contexto profissional. Muitas vezes os deputados militam simultaneamente em 
escalas diferentes ou são eleitos a um cargo e depois voltam à militância, ou continuam a militar 
durante o engajamento. Além disso, ao longo de suas trajetórias ocorre uma articulação entre 
distintos níveis de escalas de atuação, ocorrendo tanto em diferentes momentos em sua trajetória, 
quanto simultaneamente.

Existem alguns casos que ilustram bem os aspectos acima expostos, como é o caso do deputado 
Marcus Pestana (PSDB/MG) que ao longo da sua trajetória de militância se manteve na mesma 
escala de atuação local, iniciando na militância estudantil como coordenador e presidente de 
diretório acadêmico e, em um momento posterior, sendo diretor de uma associação de professores 
de Juiz de Fora, ou como o caso do deputado João Dado (PDT/SP), que possui uma trajetória 
predominante na escala estadual, engajado com a militância dos agentes fiscais de renda e dos 
servidores públicos do estado de São Paulo, e que em determinado momento atua na escala nacional, 
voltando posteriormente à escala estadual. 

Outro casos, como o de Eduardo Barbosa (PSDB/MG) e Eleuses Paiva (PSD/SP), mostram 
trajetórias diversas, expressando justamente a não existência de um padrão definido e a diversidade 
de trajetórias.O deputado Eduardo Barbosa apresenta uma trajetória que se começa na escala 
local, como presidente da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Pará de Minas, 
em momentos posteriores ocupa a presidência da Federação das APAES do Estado de Minas e, 
depois, do Brasil, por fim ocupando a vice-presidência da Confederação Interamericana de Inclusão. 
Enquanto sua trajetória consiste na passagem de escalas de atuação que vai da escala local à escala 
internacional, o deputado Eleuses Paiva, por outro lado, já inicia a sua trajetória na escala nacional, 
ocupando a diretoria da Sociedade Brasileira de Biologia e Medicina Nuclear, no qual em seguida 
passa a atuar na escala local, na presidência da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São José do 
Rio Preto, e, posteriormente, ocupa na escala estadual a presidência da  Associação Paulista de 
Medicina, e na escala nacional a presidência da Associação Médica Brasileira. Este caso mostra 
não só a alternância e relação entre diferentes escalas de atuação como também a transição entre 
escalas distantes, no caso indo de uma escala nacional direto a escala local, sem antes passar por 
uma escala intermediária, no caso a estadual.

Assim, no intuito de analisar quais são as escalas de atuação presentes nos históricos de 
militância política dos deputados federais e como elas estão expressas e constituem as suas trajetórias 
de militância, dividiu-se essa análise na identificação das escalas de atuação inicial, que seria a 
escala de entrada, o primeiro momento, a primeira escala de atuação na trajetória de militância 
política dos deputados, e o quadro das trajetórias de militância dos deputados que apresentam as 
escalas de atuação em diferentes momentos de sua militância. Para tanto, foram escolhidas três 
regiões, a Nordeste, a Sudeste e a Sul, visto as suas características eleitoral e política distintas. As 
regiões Nordeste e Sudeste foram assim escolhidas por apresentam os maiores colégios eleitorais 
do país, bem como os maiores números de deputados com histórico de militância e uma maior 
diversidade de categorias de militância. A região Sul, enquanto isso foi escolhida pela sua tradição 
quanto à participação e engajamento política na sociedade, como os orçamentos participativos e 
conselhos gestores municipais de políticas públicas.
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Dessa forma, quanto às escalas de atuação inicial percebe-se o peso expressivo da escala 
local em todas as regiões, chegando a atingir cerca de 70% nas regiões Nordeste e Sudeste. Outro 
aspecto que se destaca é o peso significativo da escala estadual, sendo um pouco mais expressiva 
no Nordeste, como podemos observar nos gráficos abaixo.

Escalas de atuação inicial

Enquanto isso, quanto às escalas de atuação na trajetória de militância se identifica logo de 
início a diversidade de trajetórias de militância, no qual expressa diferentes escalas de atuação dos 
deputados, que podem se concentrar em uma determinada escala ou perpassar escalas diferentes, 
em escalas próximas ou não, e sem um sentido e padrão ou trajetória definida.

Mais uma vez percebe-se o peso significativo da escala local, tanto de forma isolada, quanto 
associada a outras escalas de atuação. Considerando estas duas situações, a escala local está presente 
em mais de 50% nas regiões, atingindo na região Sudeste cerca de 80%. Além disso, as escalas 
local e estadual, aquelas mais significativas do ponto de vista eleitoral para os deputados federais, 
apresentam os maiores valores, ao passo que a escala local isolada apresenta um peso maior na 
região Sudeste, enquanto a escala estadual apresenta peso maior nas outras regiões, como pode 
ser visto nos gráficos da próxima página.
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CONCLUSÃO

O presente trabalho a partir dos aspectos apresentados e debatidos tanto conceitualmente 
quanto empiricamente pelos dados levantados, buscou contribuir, sob uma perspectiva geográfica, 
ao enriquecimento das discussões  cerca do tema da representação política, uma vez que a 
mesma na geografia ainda é pouco explorada. Ao analisar em diferentes perspectivas o perfil dos 
deputados parlamentares em relação ao seu histórico de militância política, cumpriu-se o objetivo 
de trazer ao debate fatores que condicionam o recrutamento dos cidadãos à política formal, no 
sentido de melhor compreender a dinâmica da representação política utilizando como parâmetro 
a militância política desempenhada pelos deputados federais enquanto ainda cidadãos ativos na 
sociedade. Viu-se que a militância política constitui-se como um fator significativo à entrada na 
política, no qual a maior parte dos deputados federais possui histórico de militância política. 

Além disso, subjacente à lógica de constituição de territórios, à representação política 
estariam relacionados elementos como a participação política e a escala política, que são pouco ou 
não considerados nos estudos sobre este tema, mas que seriam primazes à melhor compreensão da 
dinâmica concernente à representação política. Nesse sentido, estes elementos seriam responsáveis 
por acarretar em uma maior visibilidade e capital político ao militante. E que quanto às escalas de 
atuação presentes nas trajetórias de militância política dos deputados, não existe uma hierarquia 
de escalas, uma escala mais importante na política, mas sim uma articulação entre diferentes 
escalas, existindo diferentes formas de entrada e de escalas de atuação na trajetória de militância 
política dos parlamentares, cuja escala local apresentaria grande importância nessa trajetória. 

Escalas de atuação na trajetória de militância
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LE MONDE E CAROS AMIGOS

JOURNALISTIC DISCOURSE ON GEOPOLITICS IN LIBYA: LE MONDE AND DEAR FRIENDS
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Universidade Federal de Uberlândia
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RESUMO. Este trabalho pretende analisar os retratos da situação política da Líbia no discurso jornalístico de duas 
revistas nacionais: Le Monde Diplomatique e Caros Amigos. Em 2011, o país passou por uma insurreição popular 
que culminou numa Guerra Civil e da derrubada (e morte) do coronel-ditador Muamar Kadafi. O coronel governou o 
país entre 1969 e 2011. Por sua vez, restringiremos o trabalho no discurso jornalístico das duas revistas de circulação 
nacional, especialmente, em dois artigos publicados no mês de abril/2011. Para alcançar esta análise, teremos como 
subsídio a teoria da Análise do discurso jornalístico e a teoria da Geopolítica da Cultura. Eventos sociais como 
esse compõem o movimento da história. Quando livres de interpretações interessadas (e interesseiras) são fatos 
(verdades); quando registrados pela mídia, são transformados em notícias. E o que acontece com o discurso jornalístico: 
“falsificam-se os eventos, já que não é propriamente o fato que a mídia nos dá, mas uma interpretação, isto é, uma 
notícia” (SANTOS, 2006, p. 40).  Dizemos isso na tentativa de mostrar e explicitar os diferentes discursos presentes 
no embate social, que estão refletidos no campo da divulgação das notícias feita pela mídia de massa e pela mídia 
alternativa. Sendo a mídia de massa aquela que tem o maior alcance social e o maior custo de veiculação nos meios 
de comunicação – exato oposto da mídia alternativa. Os primeiros resultados desta análise dos textos evidenciam-
se o fato de que a Líbia possui grandes jazidas de petróleo: por isso o interesse de potências ocidentais em relação à 
“estabilidade” política e econômica do país. Em relação às notícias jornalísticas que chegam ao Novo Mundo, vindas 
da Líbia, podemos utilizar alguns conceitos da Geopolítica da Cultura para compreendê-las. O primeiro conceito, 
imaginário internacional, “refere-se a imagens dos meios de comunicação sobre países estrangeiros e a realidade 
internacional” (ASTORGA, 2000, STEINBERGER, 2003 apud STEIBERGER-ELIAS, 2005, p. 65), e é acompanhado 
pelo conceito de ordem geopolítica: “um determinado estado de coisas estabelecido através de uma rede de ações e 
relações espacialmente projetada para a distribuição de poder” (STEINBERGER-ELIAS, p. 65). Esse duplo conceito é 
fundamental para a criação do status quo jornalístico, uma vez que projeta a sensação de se estar retratando fielmente a 
realidade, quando na verdade o que acontece é o contrário. Daí surge o discurso homogeneizante e impreciso, cunhado 
em um ponto de vista exterior, muitas das vezes ocidental e preconceituoso.

Palavras-chave. Líbia, Mídia, Discurso jornalístico, Geopolítica.

ABSTRACT. This study aims to examine the portraits of the political situation in Libya journalistic discourse of two 
national magazines: Le Monde Diplomatique and Dear Friends. In 2011, the country underwent a popular uprising 
that culminated in the Civil War and the overthrow (and death) of dictator Colonel Muammar Gaddafi. The colonel 
ruled the country between 1969 and 2011, in turn, will restrict the work in journalistic discourse of the two national 
magazines, especially in two published in April / 2011 articles. To achieve this analysis, as we grant the theory of 
analysis of journalistic discourse and theory Geopolitics of Culture. Social events like this make up the movement 
of history. When free interpretations interested (and self-serving) are facts (truths); when recorded by the media, 
are transformed into news. And what about the journalistic discourse: “falsify the events themselves, since it is not 
really the fact that the media gives us, but an interpretation, ie, a news” (Santos, 2006, p 40.). We say this in an 
attempt to show and explain the different discourses present in the social struggle, which are reflected in the field of 
dissemination of news made   by the mass media and the alternative media. As the mass media that has the greatest 
social impact and the higher cost of serving the media - exact opposite of the alternative media. The first results of 
this analysis of the texts show up the fact that Libya has large deposits of oil: why the interest of Western powers 
in relation to the “stability” and economic policy of the country. Regarding news reports that reach the New World, 
coming from Libya, we can use some of the concepts Geopolitics of Culture to understand them. The first concept, 
international imaginary, “refers to images of the media on foreign countries and international reality” (Astorga, 2000 
STEINBERGER, 2003 apud STEIBERGER-ELIAS, 2005, p. 65th), and is accompanied by the concept geopolitical order: 

GEOGRAFIA POLÍTICA E GEOPOLÍTICA CLÁSSICA E CONTEMPORÂNEA DOS SÉCULOS XX E XXIEIXO I
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“a certain state of affairs established by a network of actions and relations spatially designed for the distribution of 
power” (STEINBERGER-ELIAS, p 65.). This dual concept is fundamental to the creation of journalistic status quo, 
since it projects the feeling of being faithfully portraying reality, when in fact what happens is the opposite. Hence 
the homogenizing and imprecise speech, coined in an outside point of view, often Western and prejudiced arises.

Keywords. Libya, media, Journalistic discourse, Geopolitics.

SOBRE O CONFLITO NA LÍBIA

Em um primeiro momento, iremos apresentar aqueles fatos, que podem ser chamados de 
“verdades”, sobre os acontecimentos do começo de 2011 na Líbia, como encontrados na mídia de 
massa.

A movimentação do poder, responsável por evidenciar uma alteração no humor político 
da população do país, acontece na noite do dia 15 de fevereiro. Uma multidão de manifestantes 
marchou rumo à penitenciária de Abu Salim, na cidade de Benghazi, segunda maior do país, com 
o intuito de libertar o militante de direitos humanos Fethi Tarbel.

Mesmo com a libertação de Tarbel, não satisfeitos, os manifestantes passaram a reivindicar a 
renúncia do primeiro-ministro Baghdadi al-Mahmoudi. No dia seguinte (16 de fevereiro) a revolta 
contra o primeiro ministro tomou outros rumos. Transformou-se em uma insurreição contra o 
governante do país, o coronel Muamar Kadafi. Kadafi governou a Líbia entre 1969 e 2011 (ano 
de sua morte), quando aplicou um golpe militar contra o Rei Ídris (responsável em 1951 pelo fim 
da colonização italiana). 

Nos dias posteriores novos protestantes, seguindo a convocação de internautas em redes 
sociais do país, juntaram-se ao movimento de insurreição em outras cidades do norte como Trípoli 
(capital) e Sirte.

 No dia 21 de fevereiro o filho de Kadafi, Said Kadafi, pronuncia a posição do governo em 
relação aos revoltosos. Na semana seguinte, helicópteros atacam a população tendo como resultado 
um amontoado de 230 corpos (posteriormente, o ditador seria condenado pelo Tribunal Penal 
Internacional por crimes contra a humanidade). Diante desse fato, o Conselho de Segurança da 
Organização das Nações Unidas (ONU) aplica a resolução 1973 que autoriza a criação de uma 
Zona de Exclusão Aérea na Líbia (HUSSEIN, 2011), posta em prática no dia 17 de março, pela 
Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e comandada por Inglaterra, França e Estados 
Unidos, como é visto no esquema um.

Esses acontecimentos fazem parte de uma onda de revoltas populares no Norte da África, que 
já derrubou governantes na Tunísia e no Egito. São revoluções populares que tentam acabar com 
governos ditatoriais, no poder desde o início da década de 70 do século XX, ligados ao aumento 
da corrupção, sucateamento dos serviços públicos e diminuição da qualidade de vida. Esses países 
foram os primeiros e talvez não sejam os últimos onde acontecerá esse tipo de revolta: da Argélia 
ao Sudão, da Síria ao Iêmen, divisamos um horizonte de possíveis conflitos. Veja o esquema dois.

Eventos sociais como este compõem o movimento da história. Quando livres de interpretações 
interessadas são fatos (verdades); quando registrados pela mídia são transformados em notícias. 
E o que acontece com o discurso jornalístico: “falsificam-se os eventos, já que não é propriamente 
o fato que a mídia nos dá, mas uma interpretação, isto é, uma notícia” (SANTOS, 2006, p. 40).



DISCURSO JORNALÍSTICO SOBRE GEOPOLÍTICA NA LÍBIA... 119

diagramação: letra1@editoraletra1.com

Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 117-124. ISBN 978-85-63800-17-6

Esquema 1 – Posicionamento das tropas da OTAN para o ataque à Líbia.

Fonte: Portal G1. Disponível em: <http://tinyurl.com/G1-ataque>. Acesso em: 29 jun. 2011.
Org. FERREIRA, G.H.A.; OLIVEIRA, P. H. M. (2011).

Esquema 2 – Levantes no mundo árabe

Fonte: Portal G1. Disponível em: <http://tinyurl.com/G1-levantes>. Acesso em: 29 jun. 2011.

Org. FERREIRA, G.H.A.; OLIVEIRA, P. H. M. (2011).
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 Dizemos isso na tentativa de mostrar e explicitar os diferentes discursos presentes no embate 
social, que estão refletidos no campo da divulgação das notícias feita pela mídia de massa e pela 
mídia alternativa. Sendo a mídia de massa aquela que tem o maior alcance social e o maior custo 
de veiculação nos meios de comunicação – exato oposto da mídia alternativa. 

SOBRE O DISCURSO JORNALÍSTICO

Neste segundo momento apresentaremos algumas peculiaridades relacionadas à construção 
do discurso jornalístico. Como sabemos o jornalismo é conhecido por sua capacidade de relatar 
os acontecimentos da história da humanidade de maneira “neutra” e “exterior”, sem deixar-se 
influenciar por qualquer opinião que possa existir sobre um acontecimento da realidade. Não 
poderia ser diferente, afinal, é dessa capacidade, de apresentar a verdade de maneira imparcial, 
que vem sua razão existencial.

Porém, o jornalismo não se encontra em outro lugar que não o mundo que pretende descrever. 
A mídia “é imperfeita, complexa e inacabada como ele, em seu interior se movem sujeitos plenos 
de pensamentos, ideias e interesses a defender” (JACKS; MACHADO, 2001, p. 01). Fica claro que, 
ao escrever um texto, o jornalista expressa sua subjetividade diante do fato que pretende informar. 

Além disso, um indivíduo pode separar-se em vários sujeitos. Por exemplo: uma criança 
não pede algo para a mãe da mesma forma que pede ao pai. Tal situação, como Jacks e Machado 
(2001) revelam, demonstra o que Foucault chama de “dispersão”: diante de diferentes situações 
da vida social somos forçados a nos posicionar de maneiras distintas, escolher a partir de variadas 
opções de palavras e atitudes adequadas. Isso acontece porque o sujeito que fala usa o recurso 
conhecido como formação discursiva, ou seja, uma regra de posicionamento no discurso adquirida 
na convivência social.

Mais uma vez, Jacks e Machado (2001) encontram um pensador com teorias que têm a 
capacidade de esclarecer o discurso jornalístico como conhecemos: o filósofo francês Michel 
Pêcheux. Este autor amplia a explicação do conceito de formação discursiva, destrinchando-o em 
três vias: ilusão discursiva, formações imaginárias e formações ideológicas. 

A ilusão discursiva diz respeito a dois tipos de esquecimento, sem os quais não existiria o 
enunciado. O primeiro é a ideia de que o sujeito coloca-se como fonte única de toda informação 
apagando a existência de falas posteriores. No segundo, o sujeito se esquece de que seu discurso 
opta por determinadas formas de expressão em detrimento de outras existentes.

Em relação a formações imaginárias, aquele que escreve sempre se desloca entre duas linhas 
paralelas e imaginárias. A posição que ocupo e a posição que ocupa o meu interlocutor. O jornalista 
sempre fala pensando quem é e qual é o perfil do leitor para quem escreve.

Sobre as formações ideológicas, “um discurso nunca se dá fora do contexto social, está 
sempre em relação com a exterioridade” (JACKS; MACHADO, 2001, p. 06), ou seja, tudo aquilo 
que pensamos deriva da maneira como fomos ensinados a ver o mundo, as coisas que o compõem 
e a nós mesmos, portanto, está expresso naquilo que escrevemos. Complementarmente, Oswald 
Ducrot (uma terceira contribuição de Jacks e Machado), insatisfeito com as vozes discursivas 
existentes, locutor e autor, introduziu a voz do enunciador, que é um ponto de vista, uma perspectiva 
de quem fala. “O locutor é quem fala, o enunciador é aquele ‘a partir de quem se vê’, interpelando 
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o sujeito para que se coloque como locutor naquela posição” (JACKS; MACHADO, 2001, p. 07). 
Referindo-se às notícias jornalísticas que chegam ao Novo Mundo, vindas da Líbia, podemos 

utilizar alguns conceitos da Geopolítica da Cultura para compreendê-las. O primeiro, imaginário 
internacional, “refere-se a imagens dos meios de comunicação sobre países estrangeiros e a realidade 
internacional” (ASTORGA, 2000, STEINBERGER, 2003 apud STEIBERGER-ELIAS, 2005, p. 65), e 
é acompanhado pelo conceito de ordem geopolítica: “um determinado estado de coisas estabelecido 
através de uma rede de ações e relações espacialmente projetada para a distribuição de poder” 
(STEINBERGER-ELIAS, p. 65). Essa dupla conceitual é fundamental para a criação do status quo 
jornalístico, uma vez que projeta a sensação de se estar retratando fielmente a realidade, quando na 
verdade o que acontece é o contrário. Daí surge o discurso homogeneizante e impreciso, cunhado 
em um ponto de vista exterior, muita das vezes ocidental e preconceituoso.

Por último, o:

mundo social é constituído e articulado em função de um sistema de significações imaginárias. 
Uma vez constituídas, elas existem como imaginário efetivo e torna-se referência para 
compreendermos as escolhas de cada simbolismo institucional (...). Um sistema de significações 
imaginárias valoriza e desvaloriza, estrutura e desestrutura, hierarquiza e desorganiza esse 
conjunto de objetos e atos (STEINBERGER-ELIAS, p. 71-72).

Concluindo sobre as notícias jornalísticas, “falar de técnicas jornalísticas não deve fazer supor 
que o jornalista domina recursos ou meios racionais que levem a fins necessariamente previsíveis” 
(STEINBERGER-ELIAS, p. 69). 

REVISTA LE MONDE: E O FIASCO 

A Revista Le Monde Diplomatique é uma publicação mensal originária na França em 1954. 
Sua orientação editorial é predominantemente de centro-esquerda, aborda assuntos como cultura 
e política, e segue a opção pela independência jornalística. Publicada em vários países, inclusive 
no Brasil, servirá para esta análise sobre os acontecimentos geopolíticos da Líbia.

No seu número 45 (ano 04) do mês de abril de 2011, a revista anuncia na capa um conjunto 
de reportagens sobre o país africano. Iremos analisar aquela escrita por Serge Halimi (diretor 
de redação da revista na França e doutor em ciências políticas pela Universidade Paris VIII): “As 
armadilhas de uma guerra”.

Quando as Forças Rebeldes da Líbia foram massacradas como prometeu o filho de Kadafi 
em seu discurso e “rios de sangue” brotou no norte do país, a ONU viu-se forçada há prestar 
ajuda a população civil permitindo a criação de uma Zona de Exclusão Aérea posta em prática 
pela OTAN. Halimi identificou em tal atitude motivo de descrença, já que “o balanço passado 
das expedições ocidentais impede que se de algum crédito” a tentativa presente da Organização 
de encerrar o conflito. Ainda sobre este assunto, o diretor de redação acrescenta: “a intervenção 
militar franco-anglo-americana ameaça torna-los [os insurgentes] devedores de potências que 
nunca se interessaram por sua liberdade”.
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Muamar Kadafi ao aplicar o golpe militar que instituiu a ditadura na Líbia por 40 anos, o fez 
empunhando a bandeira do não alinhamento ao espírito capitalista e bradando contra as potências 
econômicas ocidentais (França, Inglaterra, Estados Unidos) hinos de anti-imperialismo. Com o 
transcorrer dos anos “passou da ditadura anti-imperialista ao despotismo pró-ocidental”, o que 
fica claro quando as mesmas potências que impuseram sanções econômicas ao governo do ditador 
aceitaram sua aliança na Guerra contra o Terror.

Outro fato interessante apontado por Halimi em seu texto, é que o governante líbio alega ter 
sido vítima de um complô pelo controle das reservas de combustíveis fósseis do país “contudo, o 
petróleo já é explorado pela Companhia Americana Occidental, a britânica BP e a italiana ENI”. Além 
disso, chama a atenção para “o silêncio de vários governos latino-americanos de esquerda (Venezuela, 
Cuba, Nicarágua e Bolívia) a respeito da repressão que [Kadafi] ordenou”, “é desconcertante” visto 
que “a oposição do guia líbio ao ‘Ocidente’ é pura fachada”.

Por fim, o autor descreve o espírito do “Orientalismo ao Contrário” (termo cunhado pelo 
pensador sírio Sadik Jalal Al’Azm após a Revolução Iraniana de 1979) que permeia as motivações 
por trás do recente comportamento revolucionário dos povos árabes:

Longe de temer que a defesa das liberdades individuais, a liberdade de consciência, a democracia 
política, o sindicalismo constituam prioridades ‘ocidentais’ maquiadas em universalismo 
emancipador, os povos árabes as tomam para marcar a sua recusa do autoritarismo, das injustiças 
sociais, dos regimes de polícia que infantilizam seus povos, ainda mais espontaneamente, 
porque são dirigidos por anciãos. (HALIMI, 2011, p. 29).

CAROS AMIGOS: DOMINAÇÃO PELO PETRÓLEO

Lançada em abril de 1997, Caros Amigos é uma revista de periodicidade mensal que reúne 
vários pensadores brasileiros com objetivo de criar um meio de comunicação alternativo a cena 
jornalística predominante. Segundo a própria revista tornou-se “referência de publicação contra-
hegemônica, alternativa e de reflexão crítica do pensamento neoliberal”.

José Arbex Júnior, jornalista e escritor brasileiro graduado na Universidade de São Paulo, 
escreve o artigo “Imperialismo derrama sangue pelo petróleo líbio” na Revista Caros Amigos 
em sua 169º edição (ano XV) no mês de abril de 2011, que escolhemos para jogar luz sobre os 
acontecimentos no território líbio.

Da mesma forma que Halimi, Arbex Jr. manifesta uma opinião contrária aos ataques da 
OTAN na Líbia. Para ele, o ataque “produziu duas reações antagônicas e igualmente delirantes”: 
1º) a operação militar seria capaz de salvaguardar a vida dos opositores do ditador Kadafi; 2º) 
manifestações em defesa do regime anti-imperialista do governante. Ambas irreais por motivos 
óbvios, um ataque aéreo só provoca mais vítimas e, o governante há muito é um aliado das 
potências ocidentais.

Na visão do jornalista, a investida da OTAN não passa de uma tentativa de manter nos eixos 
o país e “garantir o fluxo de exportação de petróleo” já que “o volume exportado caiu para menos 
de 50% dos níveis normais”.

Arbex Jr. sedimenta sua argumentação trazendo para o plano de discussão a opinião de um 
economista canadense chamado Michel Chossudovsky, este afirma que a operação militar batizada 
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de Odyssey Deawn (“Alvorecer da Odisseia”) é uma pequena etapa de uma grande agenda militar 
que busca obter o controle de 60% das reservas de petróleo e gás natural do Médio Oriente e Ásia 
Central. O autor concorda com a hipótese, “especialmente quando se considera que os principais 
redutos rebeldes estão situados justamente nas áreas mais ricas em petróleo”.

Seguindo o raciocínio, o escritor apresenta-nos a divisão política da Líbia, que existe desde a 
época do Império Romano. São três regiões: a Cirenaica a leste, a Tripolitânia a noroeste e a Fezzan 
à Sudoeste. Esta ultima, “estão as principais tribos hostis ao ditador, que colocou grupos rivais no 
Exército e nas forças de segurança para se prevenir contra um golpe” e usou forças paramilitares 
que garantem sua manutenção no poder para reprimir os protestos.

Enfim, a reportagem chega a seguinte conclusão, o ataque à Líbia não tem como vítima um 
pilar da resistência anti-imperialista nem é obra de uma “madre Teresa de Calcutá”:

Trata-se de uma imensa manobra militar do imperialismo de grandes consequências – mesmo 
que a hipótese de Chossudovsky não venha a ser completamente comprovada –, que deve 
ser firmemente repudiada pelos povos do mundo e por todos que se alinham na luta contra 
o imperialismo. Isso não se identifica com a defesa de Muamar Kadafi. ‘Fora OTAN e fora 
Kadafi’[...] (ARBEX JR, 2011, p. 7)

CONCLUSÕES

Sem dúvida, o grande impasse que limita e controla as verdades expostas através dos 
discursos jornalísticos é o fato de que este deve ao mesmo tempo manter o nível de alienação das 
massas – criar um cenário adequado para sua manipulação; e manter informados aqueles a quem 
realmente interessa a configuração da situação política mundial – para que as ações econômico-
estratégicas possam ser eficientes.

Na verdade, sabemos que a informação é controlada por poucas empresas que monopolizam 
as notícias. De acordo com Santos (2006), cinco empresas globais controlam mais de 90% da 
informação noticiosa produzida no mundo. Tal dado faz parte daquilo que o autor chama de 
“globalização como fábula”, ou seja, evidencia um mundo comandado pelo dinheiro que produz 
uma violência da informação e um discurso único, dispensando o debate e a pluralidade de ideias. 
De fato, as noticias são uma interpretação da realidade, realizada de forma interesseira e que tem 
por finalidade confundir a realidade, e não explica-la.

Nas duas revistas, conseguimos entrever uma tentativa de desanuviar o firmamento das 
reações imediatas à situação político-social na Líbia. Tanto Halimi quanto Arbex Júnior nos 
mostram aquilo que os olhos não conseguem enxergar, quando olhamos para a “poluída” rede de 
informações mundial sem a ajuda de poderosas “lentes oculares”. 

Quando os autores apontam a inefetividade da criação de uma Zona de Exclusão Aérea 
pela ONU, subsequentemente implantada pela OTAN, estão destruindo o que poderia vir a ser 
a manutenção de um imaginário social construído no fato de que essas organizações nacionais 
têm um poder de resguardar a integridade política das Nações, quando na verdade nos ilumina 
Arbex Júnior, tudo não passa de um meio formal de garantir os níveis de exportação de petróleo, 
e segundo Halimi, (re)erguer o pilar do ódio árabe ao Ocidente.
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Lembremo-nos do que diz Steinberger-Elias (2005, p. 69), o domínio dos recursos gramaticais 
e intelectuais necessários para redigir um texto jornalístico não faz com que aquele que o escreve 
sempre chegue a uma conclusão padronizada, esperada, previsível. Isso foi fundamentalmente o 
que pudemos apreender do contato e leitura dos artigos.
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RESUMO. O avanço das relações capitalistas de produção, a consolidação dos Estados territoriais modernos e a 
expansão de poder das potências europeias para todo o globo, a partir de meados do século XIX, exigiram a elaboração 
de novas teorias, conceitos e áreas do conhecimento capazes de explicar os fenômenos originados deste encontro bem 
sucedido entre as lógicas do poder e do capital. Foi neste contexto que surgiram os trabalhos pioneiros de Friedrich 
Ratzel (1844-1904) e Rudolf Hilferding (1877-1941). A despeito de partirem de concepções teóricas distintas, os dois 
autores – seja pelo ângulo do capital financeiro ou pelo do lebensraum (espaço vital) – forneceram explicações de como 
os fenômenos econômicos e geográficos serviam de base para a ação política dos Estados. Desvelaram os fundamentos 
da integração territorial, da coesão nacional, da natureza monopolística do capital financeiro e da expansão externa 
dos Estados. Em ambos, contudo, ocorre uma separação analítica que ressalta a primazia do papel do Estado ou do 
capital financeiro na dinâmica de acumulação de poder, território e riqueza. Apesar da ampla repercussão de seus 
escritos, poucos trabalhos buscaram analisar conjuntamente as contribuições de Ratzel e de Hilferding sobre a lógica 
de poder dos Estados e de seus desdobramentos nas teorias do imperialismo. Suas conclusões em relação à necessidade 
de expansão territorial dos Estados têm similitudes, encontram respaldo no tempo e no espaço, sobretudo quando 
se tem por referência as condições políticas e o desenvolvimento do capitalismo na Alemanha. Sob o conceito de 
imperialismo surgiram diversas teorias buscando explicar as transformações político-econômicas do final do século 
XIX e os fundamentos da expansão territorial das potências mundiais. Em muitos casos, transformava-se a teoria 
econômica do imperialismo na própria teoria do imperialismo. Ou, do outro lado, com a emergência da Geopolítica, 
criavam-se teorias revestidas de fundamentações científicas a favor da projeção de poder de um Estado sobre os 
demais. Entretanto, quando se parte dos estudos sobre o capital financeiro (Hilferding) e sobre a geografia política 
(Ratzel) percebe-se que os autores foram além de seu tempo, trouxeram interpretações originais sobre o impulso 
expansivo dos Estados e influenciaram o desenvolvimento posterior das ciências políticas, econômicas e sociais. Este 
texto, portanto, busca resgatar alguns elementos dessas contribuições.

Palavras-chave. Ratzel, Hilferding, geopolítica, capital financeiro, imperialismo.

ABSTRACT. The advance of capitalist relations of production, the consolidation of modern territorial states and the 
expansion of the Great powers for the entire globe from the mid-nineteenth century demanded the development of 
new theories, concepts and areas of knowledge to explain the phenomena originated from these successful encounter 
between the logic of power and capital. It was in this context that the pioneering work of Friedrich Ratzel (1844-
1904) and Rudolf Hilferding (1877-1941) emerged. Despite departing from different theoretical conceptions, the two 
authors – even by the angle of the financial capital or by the lebensraum (living space) - provided explanations of how 
economic and geographic phenomena serve as a basis for political action of states. They unveiled the fundamentals 
of territorial integration, national cohesion, the monopolistic nature of finance capital and the expansion of foreign 
states. In both, however, there is an analytical separation that emphasizes the primacy of the role of the state or the 
finance capital in the dynamics of accumulation of power, territory and wealth. Despite the broad impact of their 
writings, few studies have attempted to analyze the contributions of Ratzel and Hilferding about the logic of states’ 
power and their developments on theories of imperialism. His conclusions regarding the need for territorial expansion 
of the States have similarities, they are supported in time and space, especially when one takes as reference the 
political conditions and the development of capitalism in Germany. Several theories have emerged under the concept 
of imperialism, seeking to explain the political and economic transformations of the late nineteenth century and the 
fundamentals of the territorial expansion of Great powers. In many cases, the economic theory of imperialism was 
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transformed on the very theory of imperialism. Or, on the other hand, with the emergence of Geopolitics, scientific 
theories were criated for the projection of power from one state over others. However, the studies on finance capital 
(Hilferding) and on political geography (Ratzel) show that the authors were ahead of their time, they brought original 
interpretations of the expansive impulse of states and influenced the subsequent development of political, economic 
and social sciences. This paper therefore seeks to rescue some elements of these contributions.

Keywords. Ratzel, Hilferding, geopolitics, finance capital, imperialism.

INTRODUÇÃO

O avanço das relações capitalistas de produção, a consolidação dos Estados territoriais 
modernos e a expansão de poder de algumas potências para todo o globo a partir de meados do 
século XIX exigiram a elaboração de novas teorias, conceitos e áreas do conhecimento capazes 
de explicar os fenômenos originados desse encontro bem sucedido entre as esferas do poder e da 
riqueza. Foi neste contexto que surgiram os trabalhos pioneiros de Friedrich Ratzel (1844-1904) e 
Rudolf Hilferding (1877 - 1941). O primeiro concentrando suas reflexões na relação entre território 
e poder, o segundo preocupado com a emergência do capital financeiro e com a luta dos Estados 
pela ampliação de seus “territórios econômicos”.

Friedrich Ratzel nasceu no ano de 1844, em Karlsruhe, antiga capital do ducado de Baden. 
Iniciou seus estudos no campo das ciências naturais, geologia e zoologia, na Universidade de 
Heidelberg. Participou, como oficial do exército, da guerra Franco-Prussiana em 1870. Com o fim 
do conflito, transferiu-se para a Universidade de Munique. Viajou, como jornalista político, por 
diversos países europeus, Estados Unidos e México. Com o prestígio de sua atividade acadêmica 
e jornalística, assumiu a cátedra de geografia na Universidade de Leipzig, onde orientou diversos 
trabalhos e teve uma intensa atividade político-acadêmica. Dono de uma extensa publicação, com 
livros, artigos científicos e jornalísticos sobre diversos temas, Ratzel ganhou destaque nos círculos 
de poder e de tomada de decisões na Alemanha a partir de obras de conteúdo político, a exemplo 
de Antropogeografia (Anthrogeographie, de 1882) e Geografia Política: uma Geografia dos Estados, do 
Comércio e da Guerra (Politische geographie, oder die Geographie der Staaten, des Verkehrs, undes Kriges, 
de 1897). Apesar do amplo impacto teórico e político de seus escritos, nenhuma obra de Ratzel 
foi traduzida integramente para a língua portuguesa, o trabalho de maior destaque foi realizado 
por Moraes (1990), que reuniu uma coletânea de textos importantes do autor. Ratzel deu uma 
dimensão política à geografia do seu tempo, influenciando a toda uma tradição de pensamento 
na Alemanha, França, e, posteriormente, em praticamente todo o mundo.

Rudolf Hilferding nasceu em Viena, em 1877. Começou seus estudos do campo da medicina, 
onde obteve o doutorado em 1901, pela Universidade de Viena. Por interesse próprio, estudou 
economia política, filiou-se ao Partido Socialdemocrata (SPD) da Áustria. Escrevia sobre questões 
econômicas e sociais para o Jornal Die Neue Zeit do movimento socialista. Começou, em 1906, a 
ensinar economia no centro de estudos do partido, em Berlim, sendo obrigado a abandonar quando 
o Governo proibiu que estrangeiros ocupassem a posição de docentes. Durante a Primeira Guerra 
Mundial, serviu como médico pelo exército austríaco. Finda a guerra, voltou a Berlim como editor 
do jornal Freiheit.  A cidadania alemã, obtida em 1920, permitiu-lhe ser nomeado Ministro das 
Finanças por duas vezes, em 1923 e, depois, de 1928 a 1929. Com a ascensão do nazismo, em 1933, 
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Hilferding exilou-se na Dinamarca e, posteriormente, na França, onde viria a morrer em 1941, 
após ser capturado pela Gestapo. Hilferding publicou diversos artigos econômicos em jornais. Seu 
livro, O Capital Financeiro, lançado em 1910, foi considerado imediatamente uma contribuição 
original à teoria marxista e fonte de explicação econômica para a dinâmica expansiva dos Estados.

Apesar da ampla repercussão de seus escritos, poucos trabalhos buscam analisar conjuntamente 
as contribuições de Ratzel e de Hilferding sobre a expansão de poder Estados e de seus desdobramentos 
sobre as teorias do imperialismo. É possível encontrar na vasta literatura, nacional e internacional, 
sobre o tema muitas referências às obras dos seguidores de Hilferding (os escritos de Lenin, por 
exemplo) e de Ratzel (com os formuladores da Geopolítica), mas são raros os trabalhos que buscam 
analisar as contribuições diretas desses dois autores (VESENTINI, 2003). Suas conclusões em relação 
à necessidade de expansão territorial dos Estados têm similitudes, encontram respaldo no tempo 
e no espaço, sobretudo quando se tem por referência as condições políticas e o desenvolvimento 
do capitalismo na Alemanha.

Sob o conceito de imperialismo surgiram diversas teorias buscando explicar as transformações 
político-econômicas do final do século XIX e os fundamentos da expansão territorial das potências 
mundiais. Em muitos casos, transformava-se a teoria econômica do imperialismo na própria teoria 
do imperialismo (COHEN, 1973). Ou, do outro lado, com a emergência da Geopolítica, criavam-
se teorias com pretensas análises científicas a favor da projeção de poder de um Estado sobre os 
demais, sem grandes considerações econômicas. Quando se parte dos estudos sobre o capital 
financeiro (Hilferding) e sobre a geopolítica (Ratzel), percebe-se que os autores foram além de seu 
tempo, trouxeram interpretações originais sobre o impulso expansivo dos Estados e influenciaram 
o desenvolvimento posterior das ciências políticas, econômicas e sociais.

O presente trabalho está dividido em quatro partes, sendo a primeira esta introdução, onde 
se buscou contextualizar brevemente a importância dos trabalhos de Hilferding e de Ratzel. Na 
segunda parte, faz-se uma apresentação dos principais conceitos de Hilferding sobre a concorrência, 
monopólios, cartéis e, a partir daí, de como o autor chega a seu conceito central, o capital financeiro, 
para explicar a natureza expansiva do capital e de sua necessidade em se apoiar nas políticas de um 
Estado forte para realizar a exportação de capital e conquistar novos “territórios econômicos”. Na 
terceira parte, analisa-se às contribuições de Ratzel – e, de forma muito breve, às de seu principal 
discípulo: Rudolf Kjellén – sobre o espaço e o poder. Fundador da Geografia Política, Ratzel lança 
mão de um conjunto de conceitos que ajudam a pensar como o poder de um Estado e, por extensão, 
seu impulso expansivo se relaciona com as características do território e do povo. E, na última 
parte do texto, serão feitas algumas considerações sobre o legado teórico desses autores e sobre 
o caráter expansivo do capital e dos Estados que lideram o processo de acumulação de poder e 
riqueza no sistema interestatal moderno.

CAPITAL FINANCEIRO, EXPANSÃO TERRITORIAL E A TEORIA DO IMPERIALISMO

Como coloca Cohen (1976) existem muitas teorias sobre o imperialismo, a maioria, entretanto, 
tende a concentrar suas argumentações em temas de natureza econômica. A partir da segunda 
metade do século XIX, uma nova onda de disputas territoriais entre as potências europeias entrou em 
curso em uma velocidade e extensão sem precedentes. Em pouco mais de duas décadas, Inglaterra, 
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França, Holanda, Bélgica, Alemanha, Itália, Portugal e Espanha, além dos Estados Unidos e do 
Japão, dividiram entre si amplos territórios da Ásia e da África.

A maioria das teorias econômicas compartilhava da visão sobre a tendência declinante da 
taxa de lucro sobre o capital, isto é, que no longo prazo as taxas de lucro das economias capitalistas 
avançadas tenderiam a diminuir1, o que poderia gerar uma situação de estagnação. Suponham, assim, 
a existência de uma tendência inerente ao desenvolvimento capitalista, e não uma inevitabilidade. 
As soluções, mesmo que parciais, indicavam o comércio e os investimentos externos como capazes 
de manterem ou evitarem a queda na taxa de lucro.

A obra O Capital Financeiro de Rudolf Hilferding, publicada em 1909, foi a primeira que 
sistematizou, no âmbito da teoria marxista, esta nova fase financeira do capitalismo2, além de 
realçar a importância do Estado, da esfera do poder, como parte constituinte do processo de 
concentração técnica do capital e de centralização financeira. 

Hilferding, a partir dos conceitos de capital bancário e capital industrial, originários de Karl 
Marx, construiu uma abordagem centrada no capital financeiro, assim explicado:

“Chamo de capital financeiro o capital bancário, portanto o capital em forma de dinheiro que, 
desse modo, é na realidade transformado em capital industrial. Mantem sempre a forma de 
dinheiro ante os proprietários, é aplicado por eles em forma de capital monetário – de capital 
rendoso – e sempre pode ser retirado por eles em forma de dinheiro. Mas, na verdade, a maior 
parte do capital investido dessa forma nos bancos é transformado em capital industrial, 
produtivo (meios de produção e força de trabalho) e imobilizado nos processos de produção. 
Uma parte cada vez maior do capital empregado na indústria é capital financeiro, capital à 
disposição dos bancos e, [empregado] pelos industriais”. (HILFERDING, 1986, p. 219).

Signo de um tempo em que a concorrência atingia níveis elevados, este capital financeiro 
criou um novo ciclo para o capitalismo, desbancou a fase comercial com o desenvolvimento de 
técnicas administrativas, as sociedades anônimas, e a monopolização da indústria. A formação de 
cartéis e trustes deu ao capital financeiro seu mais alto grau de poder, enquanto o capital comercial 
se fragilizava.

Esta nova fase, estudada por Hilferding, concretizava a expectativa de Marx sobre o processo 
de centralização cada vez mais intenso do capital, substituindo a anarquia dos tempos de regulação 
mercantil por um capitalismo mais planejado e centralizado (ARRIGHI, 1996, p. 275). Com a 
formação dos cartéis, os bancos ampliaram a capacidade de previsão e a eficiência das indústrias, 
aumentando as possibilidades de ganhos. Para Hilferding, os cartéis traziam mais segurança e 
possibilitavam a uniformidade dos rendimentos das empresas que compunham o grupo. Em sua 
visão

1 Cohen (1976: 38) escreve que “quase todos os economistas do século XIX supuseram que a taxa de lucro, nas sociedades capitalistas, tendiam 
a decrescer a longo prazo. Consideravam isso um problema crítico por que, em seu mundo laissez-faire, o progresso das economias nacionais 
só era determinado pela taxa de investimento privado, que, por sua vez, era unicamente determinado pela taxa de lucro privado. Se os lucros 
fossem elevados, as poupanças poderiam ser investidas, e a capacidade produtiva cresceria, mas se os lucros fossem baixos, o capital não seria 
acumulado e a produção seria estática”

2 O próprio Braudel - que discordava de Hilferding a respeito da caracterização do capitalismo financeiro como um novo rebento da década 
de 1990, ao considerar que as características deste tipo de capitalismo remontavam a um longo período anterior, a Gênova e Amsterdam – 
escrevera, num momento posterior, que só “no século XIX, depois de 1830- 1860, o capitalismo financeiro verá seus esforços coroados de êxito, 
quando a banca se apossará de tudo, da indústria e depois da mercadoria, e a economia em geral terá adquirido suficiente vigor para sustentar 
definitivamente essa construção.” (BRAUDEL, 1987, p. 42).
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suprimidos os riscos da concorrência que, frequentemente, eram muito perigosos para a 
empresa industrial. Mas, com isso, sobe a cotação dessas empresas, o que, por outro lado, 
significa maior lucro de fundador de novas emissões. Além disso, a segurança para o capital 
aplicado nessas empresas é significativamente maior. Isso permite aos bancos estender mais 
amplamente o crédito industrial e, dessa forma, participar no lucro industrial em proporções 
maiores do que até então. (HILFERDING, 1986, p. 218).

Segundo o autor, com esse grau de desenvolvimento, o capitalismo não desejava liberdade, 
mas dominação, de tal modo que “não tem interesse pela autonomia do capital industrial, mas exige 
seu atrelamento; detesta a anarquia da concorrência e quer a organização” (HIFERDING, 1986, p. 

314). Essa concorrência, englobando a competição entre os Estados, tendeu a dividir o mercado 
mundial em domínios territoriais distintos. As dimensões do espaço econômico, subordinado aos 
Estados, tornaram-se importantes na determinação da própria capacidade de expansão do poder 
nacional.3

Como os bancos negociavam com dinheiro, e não mercadorias stricto sensu, seu objetivo central 
estava na produção de dívidas, na criação de uma taxa de lucro elevada sobre o capital. Como a 
taxa de lucro tendia a declinar ao longo do tempo, o capital financeiro era obrigado a buscar novas 
oportunidades de investimento no exterior. Portanto, a política do capital financeiro, segundo 
Hilferding, perseguia três objetivos essenciais: i) ampliação do território econômico; ii) proteção 
desse “território econômico” com tarifas para limitar a concorrência estrangeira; e iii) transformação 
da área subordinada em zona privilegiada de exploração das associações monopolistas nacionais.

A própria dinâmica expansiva do capital financeiro reivindicava o fortalecimento do Estado, 
sendo este uma plataforma de poder viável e necessário ao interminável processo de acumulação 
de capital. Construía-se, desse modo, uma crítica radical a visão liberal da integração econômica 
entre os países.

Os antigos livre-comerciantes acreditavam no livre-comércio não somente como a mais 
correta política econômica, mas também como ponto de partida para uma era de paz. O capital 
financeiro perdeu há muito tempo essa crença. Não acredita na harmonia dos interesses 
capitalistas. No lugar do ideal humanitário irrompe o ideal do poder e da força do Estado. 
(HILFERDING, 1986, p. 314).

E, acrescenta o autor, que o próprio esforço de unificação social, cultural, do Estado territorial 
moderno acabou por ser alterado. Com o capital financeiro, a própria nação aspirava dominar as 
demais, seu ideal se tornara o “domínio do mundo, uma ambição tão ilimitada quanto a ambição 
do capital por conseguir lucro, que lhe dá origem.” (HILFERDING, 1986, p. 314). Uma ambição 
que se convertia em obrigação econômica, uma vez que qualquer atraso ou propósito mal sucedido 
reduziria o lucro do capital financeiro, o que implicaria na diminuição da capacidade de concorrência 
e, por fim, poderia fazer de cada território econômico menor um espaço subordinado a outro maior.

3 Neste ponto Hilferding não titubeia ao escrever que “quanto maior e mais povoado for o espaço econômico, tanto maior pode ser a unidade 
empresarial e, portanto, tanto menores os custos de produção e tanto mais acentuada também a especialização interior das empresas, o que 
significa igualmente redução dos custos de produção. (...) Por isso, não há dúvida alguma de que na produção capitalista desenvolvida, o livre-
comércio que unisse todo o mercado mundial num único território econômico preservaria a maior produtividade do trabalho e a mais racional 
divisão internacional do trabalho” (HILFERDING, 1986, p. 293).
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Assim, da obra de Hilferding, deduz-se que a ação do Estado busca criar as condições para 
a expansão econômica e territorial. A geração do mais-valor no exterior é o ponto central desta 
construção teórica, sendo a exportação de capitais e a ampliação do espaço econômico os objetivos 
fundamentais das potências capitalistas. Neste sentido, quanto maior o “território econômico” e 
maior o poder estatal, mais privilegiada é a posição do capital nacional no mercado internacional. 
Por isso, escreve Hilferding em um de seus parágrafos clássicos: 

Daí a exigência de todos os capitalistas interessados em países estrangeiros para que o poder 
estatal seja forte, cuja autoridade proteja seus interesses também no mais longínquo rincão do 
mundo, daí a exigência de que levante uma bandeira de guerra que precisa ser vista por toda 
a parte, para que a bandeira do comércio possa ser plantada por toda a parte. (HILFERDING, 
1986, p. 302).

Partindo dessa referência teórica, haveria uma contradição fundamental no desenvolvimento 
do capitalismo na Alemanha, enquanto avançava a industrialização, o desenvolvimento de suas 
forças produtivas, aumentava a insignificância de seu “território econômico”. Ao passo que os seus 
concorrentes diretos, como França, Bélgica, Holanda, Estados Unidos, Rússia e, principalmente, 
Inglaterra, dispunham de imensos territórios próprios ou dominados no exterior. Prenunciando um 
grave conflito, Hilferding (1986: 311) alertava que se tratava de “uma situação que necessariamente 
agrava de forma extraordinária o confronte entre Alemanha e Inglaterra com os seus satélites, 
uma situação que impele a uma solução violenta”.

Para Hilferding, as relações entre os Estados se orientavam por meio de duas forças antagônicas: 
de um lado, a generalização do sistema protecionista aspirava dividir o mercado mundial em áreas 
econômicas individuais, separadas pelas fronteiras estatais; do outro, a evolução do capitalismo 
financeiro aumentava a importância da magnitude do espaço econômico sob o domínio de um 
Estado. A superação das consequências negativas do sistema protecionista e de seus efeitos sobre a 
taxa de lucro ocorreria por meio da exportação de capital. Por isso, o capital financeiro necessitava 
de um Estado politicamente poderoso que “na sua política comercial, não tenha necessidade de 
respeitar os interesses opostos de outros Estados” (HILFERDING, 1986, p. 314). Portanto, o 
essencial, com neste tipo de competição capitalista, era a conquista permanente de novas posições 
monopólicas, capazes de gerar lucros extraordinários (FIORI, 2007, p. 44).

Como sustenta Belluzzo (1999), o trabalho de Hilferding descreve o funcionamento de um tipo 
de capitalismo, o monopolista de Estado. Uma forma de relacionamento entre o poder do Estado 
e os capitais privados que correspondeu bem ao quadro das estratégias de desenvolvimento do 
capitalismo alemão. A rápida industrialização deste país não decorreu da existência de burguesias 
avançadas, mas da vontade política do império. Os objetivos nacionais terminaram por se inter-
relacionar de forma virtuosa com a expansão dos negócios. De fato, como descreve Arrighi (1996), 
na Alemanha de Otto von Bismarck (1871 até 1890), as intervenções estatais não se rendiam 
aos interesses particulares dos investidores privados, ao contrário, utilizavam-se destes capitais 
privados para fortalecer autoridade política do II Reich.

Os grandes bancos alemães surgiram dos programas de financiamento das estradas de ferro, 
mineradoras, siderúrgicas, indústria de bens de capital e química pesada (GERSCHENKRON, 1970). 
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O volume de capital requerido impôs novas formas de organização da estrutura financeira. Os 
bancos, ao controlarem os empréstimos de curto e longo prazo, passaram a serem as instituições 
mais poderosas do processo de produção, detinham a primazia sobre as estratégias das empresas 
industriais, e, com o tempo, passaram da esfera do controle financeiro para chegar a esfera das 
decisões empresariais.

No final do século XIX, o sistema bancário alemão era liderado por quatro grandes bancos – 
Deutsche, Dresden, Discount, Dramstadt – seguido pelo Schaaffhausen, pela Companhia Comercial 
de Berlim e por um conjunto de bancos estatais. Através dessa rede, configurou-se um padrão de 
financiamento que comandava a oferta monetária e o crédito sem a necessária obediência aos 
pressupostos do padrão-ouro, onde “a expansão monetário-creditícia só surgia em função da 
disponibilidade de reservas em ouro em cada região”. (BRAGA, 1999, p. 200).

Os efeitos produzidos pelo capital financeiro alteraram o modo de organização da produção. 
O controle exercido pelos bancos sobre a estrutura produtiva impedia que se produzissem lutas 
“terminais” entre os grandes grupos corporativos, incluindo as pequenas empresas, como descreveu 
Arrighi (1996, p. 275), as que sobreviviam “passaram a viver como membros subalternos de uma 
economia de comando privado, controlada por um grupo de burocracias administrativas cada vez 
maiores e mais complexas”.

Neste tocante, Hilferding foi claro ao ressaltar que o capitalismo financeiro levava a 
uniformização do capital, dado que os setores do capital industrial, comercial e bancário, antes 
separados, encontravam-se agora “sob a direção comum das altas finanças, na qual estão reunidos, 
em estreita união pessoal, os senhores da indústria e dos bancos” (HILFERDING, 1986, p. 283).

De acordo com Brewer (2001), Hilferding teve uma importância fulcral na elaboração 
do conceito de capital financeiro, forneceu diversos elementos que permitiram compreender 
as crescentes rivalidades intercapitalistas, entretanto, pouco avançou nas explicações sobre os 
desdobramentos de suas próprias teses. Seu foco principal era o desenvolvimento interno das 
economias capitalistas.

Nas duas primeiras décadas do século XX, as publicações de Rudolf Hilferding, Nicolai 
Bukharin e Vladimir Lenin criaram uma verdadeira teoria do imperialismo, sendo difícil separar 
as contribuições de cada um. O fato é que Hilferding foi o pioneiro e que em sua obra estavam 
quase todos os principais pontos desenvolvidos posteriormente pelos demais autores.

A EXPANSÃO TERRITORIAL E SEU DISCURSO CIENTÍFICO: AS ORIGENS DA GEOPOLÍTICA 
CLÁSSICA

O surgimento da geopolítica também está atrelado ao contexto europeu do final do século 
XIX. O crescimento do interesse intelectual pela relação entre poder e espaço manifestou-se em 
um momento histórico em que praticamente toda a superfície do globo era objeto de disputa 
pelo domínio, direto ou indireto, das potências mundiais. A disciplina é, portanto, tributária 
das preocupações sobre a natureza do poder e de como a organização do espaço geográfico é um 
fundamento à coesão interna e ao fortalecimento do Estado. Foi no contexto de unificação do 
território alemão que Friedrich Ratzel escreveu sua obra clássica Politische geographie, publicada 
em 1897, cujo subtítulo indicava uma “Geografia dos Estados, do Comércio e da Guerra”. O termo 



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 125-137. ISBN 978-85-63800-17-6

Farias132

diagramação: letra1@editoraletra1.com

“geopolítica”, entretanto, não foi cunhado por Ratzel, mas sim por um de seus discípulos, Rudolf 
Kjellén, como será visto no final desta parte do texto.

Entre as preocupações centrais de Ratzel estava a tentativa de compreender a dimensão 
territorial do poder, bem como o duplo esforço alemão, que, de um lado, buscava consolidar sua 
unificação territorial e, do outro, pleiteava ingressar no rol das potências mundiais.4

O território, assim, era tido não como trunfo, ou resultado dos embates de poder travados 
entre os Estados modernos em seu processo de consolidação, mas como a própria essência do 
processo. Desse modo, os escritos de Ratzel buscaram evidenciar a necessidade de um aparato 
capaz de pensar o território, no sentido de integrar, controlar e de tonar o seu conteúdo material 
um recurso de poder. O objetivo real era sempre o mesmo, isto é, o de reforçar e manter o poder 
do Estado.

A história, segundo Ratzel, provaria que o espaço e a posição influenciaram o destino político de 
diferentes sociedades. O espaço seria o resultado da ambição dos povos pelo seu domínio, enquanto 
a posição geográfica é um dado da natureza, sobre o qual é necessário contornar seus imperativos. 
O êxito da conquista e da dominação do espaço depende da visão de mundo dos estadistas e da 
mobilidade e capacidade de adaptação de povo.

Ratzel defendia a elaboração de método de investigação que buscasse compatibilizar os 
materiais de pesquisa levantados – descrições, inventários, mapas, estatísticas – com uma análise 
fundada na história de desenvolvimento dos Estados. Nesse sentido, alertava para a necessidade 
de valorizar a reflexão política, em que pese o fato de que, para Ratzel, as ciências políticas 
haviam perdido de vista a importância do fator espacial, da situação, como elemento de poder. 
Seus estudos visaram preencher essa lacuna, demonstrando aos homens do poder - e aos demais 
cientistas sociais - que o Estado não flutua no ar e que seu território é muito mais do que uma 
forma superior de propriedade fundiária. Assim, o movimento da história mostraria que território 
é a base real da política e que, em política ou em história, a teoria que abstraio território toma o 
sintoma pela causa.5

Entretanto, para Ratzel, não é apenas segundo a extensão do território que se pode verificar 
a força de um Estado, tem-se uma melhor medida quando se considera os vínculos históricos que a 
sociedade sustenta com o território. Os Estados fortes são aqueles cuja manifestação demográfica, 
cultural e econômica demonstram-se mais vigorosas que os limites territoriais existentes. Tais 
Estados desenvolveriam tendências expansivas. O poder viria da ambição por mais território e 
não da extensão territorial a priori.

De acordo com sua teoria os Estados podem se expandirem, se contraírem e até desaparecerem. 
Daí seu controverso conceito de lebensraum (espaço vital), uma manifestação da necessidade de 
expansão territorial do Estado frente as suas condições produtivas (técnicas e econômicas), seus 
recursos naturais e seu efetivo demográfico. Seria uma relação em busca de um equilíbrio - ou 
melhor, de uma ruptura com o ponto de paralisia - entre a população e os recursos existentes. 
Neste sentido, o espaço é um elemento vital e deve estar em consonância com as necessidades do 

4 Para Bassin (2003) a obra de Ratzel deve ser compreendida no quadro das urgências por um sistema político-geográfico que fornecesse respos-
tas aos desafios enfrentados por Bismarck (1971 -1901) diante do processo de consolidação do Estado alemão.

5 “a história nos mostra, de uma maneira muito mais penetrante que o historiador, a que ponto o solo é a base real da política. Uma política 
verdadeiramente prática tem sempre um ponto de partida na geografia. Em política como em história, a teoria que faz abstração do solo toma 
o sintoma pela causa” (RATZEL, 1983: 99)
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Estado. Ratzel formulou seu conceito a partir de observações diretas dos EUA, mas estendeu sua 
análise para compreender a situação europeia. 

A realidade fragmentada dos Estados europeus era antítese do lebensraum, sobretudo quando 
se comparava com a vastidão dos territórios dos EUA e da Rússia. Na falta de um espaço físico no 
próprio continente, as potências europeias poderiam alcançar um grossraum (espaço amplo) por 
meio da conquista de territórios além-mar (SEEMANN, 2012). Assim, a expansão competitiva das 
potenciais europeias no contexto histórico da virada de século XIX ganhava o revestimento de um 
discurso científico pautado na incorporação de métodos e teorias das ciências naturais6. Ratzel 
transformava a história do imperialismo na história espacial da luta dos Estados pela sobrevivência.

Segundo o autor, se, no entanto, um Estado com um elevado grau de desenvolvimento fosse 
incapaz de conquistar novos territórios, ou se as suas tentativas se mostrarem ineficazes, suas 
bases de sustentação começariam a se esgotar7. Esse imperativo de crescimento territorial era 
dividido entre todos Estados que pleiteavam ou que buscavam manter a condição de potência. O 
problema, todavia, assentava-se no pressuposto básico que a Terra era finita, sendo, portanto, 
limitado o espaço de crescimento dos países.  Com isso, os estados eram forçados a competir 
cada vez mais para obterem uma vantagem territorial sobre os demais, neste sentido a “luta pela 
existência” seria na verdade uma “luta pelo espaço”.

Do exame da evolução dos Estados através da história e da modificação de suas bases físicas, 
Ratzel deduziu a existência de algumas leis que explicam a modificação dos Estados. São denominadas 
As leis do crescimento espacial dos Estados (RATZEL, 1990, p. 177-190), a saber: i) As dimensões 
do Estado crescem com a expansão de sua cultura; ii) o crescimento dos Estados seguem outras 
manifestações do crescimento dos povos, que necessariamente deve preceder o crescimento do 
Estado; iii) o crescimento dos Estados procede pela anexação dos membros menores ao agregado, 
ao mesmo tempo, a relação entre população e a terra torna-se continuamente mais próxima; iv) a 
fronteira é o órgão periférico do Estado e, como tal, a prova de crescimento se encontra na força 
e nas mudanças desse órgão; v) em seu crescimento o Estado tem a tendência de absorver áreas 
politicamente valiosas; vi) O primeiro impulso de crescimento territorial de um Estado vem lhes 
do exterior; e, por fim, vii) a tendência geral para a anexação e fusão territoriais transmite-se de 
Estado a Estado, e cresce continuamente de intensidade. Ratzel, para cada lei, fez uma extensa 
justificativa, utilizando diversos exemplos históricos e situações geográficas específicas de Impérios, 
Estados, tribos e grupos organizados em todos os continentes.

Por estar associada ao contexto de consolidação da Alemanha, a obra de Ratzel teve influência 
nos debates sobre o poder mundial (Weltpolitik) de Guilherme II (1888-1918), de quem foi partidário. 
Como intelectual engajado, Ratzel participava da Liga Pangermanista e da Liga da Marinha, 

6 De acordo com Claude Raffestin (1995) apesar de dedutível não se encontra na obra Politische Geographie de Ratzel uma definição do lebensraum. 
Uma definição do conceito só aparece em outra obra, lançada anos mais tarde. Em Der Lebensraum, Eine biogeographische Studie (O Habitat: um 
estudo de biogeografia. Tradução própria), de 1901, Ratzel em poucas palavras escreve que “pour la l’humanité, la signification de son Lebens-
raum, auquelon a donné le nom d’oekoumène, est de première importance. Mais chaque espèce que l’espece s’approprie sur terre; une partie de 
la capacite de vie de l’espèce dèpend de la grandeur et de la forme de cet espace. Même si nous ne distinguons pas exactement cet espace, il est 
clair qu’il appartientaux plantes, aux animaux et au peuple” (Ratzel apud RAFFESTIN, 1995: 33). O conceito de Ratzel estava enquadrado num 
esforço teórico de sistematização de uma ciência. Foi Rudolf Kjellén quem deu uma conotação política ao lebensraum. Algumas décadas depois, 
Karl Haushofer, faria uso do conceito em sua geopolítica nazista.

7 Um povo regride quando perde território. Ele pode contar com menos cidadãos e conservar ainda muito solidamente o território onde se en-
contram suas fontes de vida. Mas se o território se reduz, é, de uma maneira geral, o começo do fim”. (RATZEL, 1983: 94)
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além de diversas atividades acadêmicas ligadas à questão nacional8, defendia que o comércio, o 
desenvolvimento das forças produtivas (no seu dizer: “développement de toutes les ressources que 
contientle sol”), e as migrações influíam na expansão territorial dos Estados. Suas proposições 
instigantes foram rapidamente difundidas pelo continente europeu, especialmente na França, país 
onde, segundo Moraes (1983, p. 64), o pensamento geopolítico nasceu do diálogo, na verdade, do 
combate às ideias de Ratzel.  Com efeito, dentre os principais seguidores de Ratzel, estava o sueco 
Rudolf Kjellén (1864-1922), criador do termo geopolítica, usado pela primeira vez em um texto de 
1899 sobre as fronteiras da Suécia e depois sistematizado em sua obra principal “O Estado como 
forma de vida” (Ser Staatals Lebensform), publicado em 1916 (RAFFESTIN, 1995).

Kjellén levou ao extremo às analogias organicistas, tratando o Estado como ser vivo, sendo 
o governo sua alma e cérebro; o império seu corpo. (RAFFESTIN, 1996). Suas considerações se 
assemelhavam a uma espécie de manual a expansão territorial das potências europeias. Para ele, os 
Estados estariam sujeitos à lei do crescimento, sobretudo aqueles “vigorosos e cheios de vida que 
possuem um espaço limitado obedecem ao categórico imperativo de expandir seu espaço, seja por 
colonização, amalgamação ou conquista” (KJELLEN apud COSTA, 2008, p. 57). Os Estados fortes, 
com poder real, responderiam a três condições: grande espaço, liberdade de movimentação e coesão 
interna (TOSTA, 1984). Kjellén defendia a ideia que as Forças Armadas deveriam criar academias 
científicas, lugares privilegiados de estudo dos fenômenos geopolíticos. Daí o seu sucesso, segundo 
Costa (2008), nos círculos militares de poder de diversos países. Na Alemanha, suas ideias foram 
bem recebidas por parte da intelectualidade que estava formando o discurso nacional-socialista.

A partir das contribuições de Ratzel e de Kjellén, do ponto de vista das aplicações práticas, 
desenvolveu-se a tradição de pensamento da geopolítica alemã (Geopolitik), levada a cabo por Karl 
Haushofer (1869 – 1946), geógrafo e general do exercito alemão, que tanto provocou polêmicas 
devido a sua associação com a política nazista do III Reich.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É possível estabelecer algumas correlações entre as contribuições de Hilferding e de Ratzel a 
respeito das necessidades de expansão de poder dos Estados. A despeito de partirem de concepções 
teóricas distintas, os dois autores – seja pelo ângulo do capital financeiro ou pelo do lebensraum 
(espaço vital) – forneceram explicações de como os fenômenos – econômicos e geográficos – serviam 
de base para a ação política dos Estados ao desvelar os fundamentos da integração territorial, da 
coesão nacional interna, da natureza monopolística do capital financeiro e da expansão externa 
dos Estados.

Com Ratzel surge uma tradição de pensamento que passou a considerar o espaço geográfico 
como uma instância importante de compreensão da distribuição de poder nas relações internacionais. 
O autor forneceu um vocabulário político com uma aura de ciência, uma construção teórica que 
buscava dar respostas aos desafios advindos da unificação politica e da industrialização tardias. 

8 Segundo Ó Tuathail (2005, p. 29), Ratzel defendia a expansão colonial da Alemanha em “various colonial advocacy leagues and conservative 
nationalist organizations in the 1880s. After Bismarck’s fall he was heavily involved in organizing the Pan-German League and later the Navy 
League. In the early years of the twentieth century, he campaigned withot her academics (the so-called fleet professors) for the establishment of 
a world-class German navy as a means of furthering the quest for lebensraum.(...) More than anything else, Friedrich Ratzel provided a political 
vocabulary with an aura of science for the German Right, a vocabulary that articulated and justified an extreme nationalist desire for space that 
was to precipitate two world wide wars in the twentieth century”
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Entretanto, os seus discípulos: Kjellén e, depois, Haushofer, radicalizaram suas reflexões ao 
elaborarem um discurso pragmático com vistas a legitimar a ação dos Estados expansionistas. 

Em Hilferding, o poder, os Estados e a guerra passaram a compor o núcleo argumentativo da 
teoria do desenvolvimento capitalista a partir do predomínio do capital financeiro. Sendo o poder 
político decisivo na luta competitiva pela ampliação do “território econômico”. Uma luta em que 
“um Estado possa intervir em toda parte do mundo para converter o mundo inteiro em área de 
investimento para seu capital financeiro” (HILFERDING, 1986, p. 314). Desse modo, a política do 
poder ilimitado das potências mundiais se tornou uma exigência própria do capitalismo financeiro.

O processo de unificação nacional e as particularidades do desenvolvimento capitalista 
alemão, em que pese a variedade de interpretações existentes, reuniram condições históricas 
excepcionais - aspecto político conturbado, industrialização tardia, proeminência dos bancos e 
cartéis, questão nacional, migrações, fronteiras, guerra - que fizeram do país um caso particular de 
desenvolvimento. Desta especificidade histórico-geográfica, surgiram conceitos, teorias e áreas do 
conhecimento que revolucionaram o modo de pensar sobre as características do capitalismo e dos 
Estados territoriais modernos. As interpretações econômicas tendiam a dominar as explicações sobre 
o imperialismo, entretanto, foram notadamente insuficientes na compreensão dos complexos - e 
por ora contraditórios – fundamentos expansionistas dos Estados. No caso europeu, na medida em 
que a Alemanha mobilizou seu poderoso aparato militar em busca de seu lebensraum, tornou-se mais 
evidente que na história de criação, consolidação e expansão dos Estados territoriais modernos a 
guerra e o capitalismo são fenômenos indissociáveis, sendo difícil precisar o que determina o quê. 

A separação analítica entre as dinâmicas do poder e da riqueza pode ser compreendida como 
necessária para se explicar a formação dos primeiros Estados territoriais modernos, a expansão da 
economia mundial e do sistema político mundial, porém, como demonstra Fiori (2004) a expansão 
e universalização do sistema capitalista não foram uma obra do “capital em geral”. A formação e 
consolidação dos Estados territoriais ocorreram junto a expansão do capitalismo, desde o princípio 
foram “dotados de uma mesma ‘compulsão’ originária e internacionalizante.

A pressão competitiva entre os Estados no “longo século XIX” (1790-1914), liderado pela 
disputa pelo controle hegemônico da Europa e, por extensão, do sistema político-econômico que 
se universalizava, opunha a Inglaterra e a França. O acirramento dessa rivalidade, entretanto, não 
impediu a emergência de três novas potências, Alemanha, Japão e Estados Unidos, revolucionando 
o “núcleo central” das grandes potências. Os Estados, e não somente o “capital”, são herdeiros de 
um paradoxo que os persegue desde sua origem, isto é, que os primeiros Estados “nasceram e se 
expandiram imediatamente para fora de seus próprios territórios eram seres híbridos, uma espécie 
de ‘minotauros’, meio estado-meio império” (FIORI, 2004, p. 30). Neste universo, os conflitos e 
as contradições que movem o sistema interestatal capitalista levaram, por um lado, a crescente 
internacionalização da economia, e, por outro, acirram as disputas pelo poder global. Entretanto, 
nem os impérios nem o “capital financeiro” internacional eliminaram os Estados, as economias 
nacionais e as disputas.

A articulação dos Estados com suas economias nacionais gera o mecanismo fundamental de 
acumulação de poder, riqueza e de expansão externa com vistas a obtenção de posições monopólicas, 
criando verdadeiros “impérios mundiais”, internacionalizando a economia capitalista, sem que, 
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entretanto, se promovesse a eliminação das fronteiras nacionais. Este movimento, pelo contrário, 
foi, e continua sendo, o resultado da expansão vitoriosa das grandes potências, ou do Estado 
que hierarquiza o sistema, que conseguem impor seu poder de comando sobre um “território 
econômico” (na expressão de Hilferding) cada vez mais amplo, internacionalizando sua moeda, sua 
dívida pública, seu sistema de crédito, seu capital financeiro e, enfim, seus custos de manutenção 
do exercício de seu próprio poder global. É como se o próprio mundo fosse, em realidade, o limite 
do lebensraum (Ratzel) do Estado hegemon.

REFERÊNCIAS

ARRIGHI, Giovanni. O longo século XX: dinheiro, poder e as origens de nosso tempo. Rio de Janeiro: Contraponto; 
São Paulo: Unesp, 1996.

BASSIN, Mark. “Politics from Nature Environment, Ideology, and the Determinist Tradition”. In: AGNEW, 
Jonh; MITCHELL, Katharyne; TOAL, Gerard. A companion to political geography. Blackwell Publishers, 
2003.

BELLUZZO, Luiz G. “Finança Global e Ciclos de Expansão”. In: In: FIORI, José Luís (org.). Estados e Moedas 
no desenvolvimento das Nações. Petrópolis: Vozes, 1999.

BRAGA, José C. “Alemanha: império, barbárie e capitalismo avançado”. In: FIORI, José Luís (org.). Estados 
e Moedas no desenvolvimento das Nações. Petrópolis: Vozes, 1999.

BRAUDEL, Fernand. A dinâmica do capitalismo. Rio de Janeiro: Rocco, 1987.

BREWER, Anthony. (1980). Marxist Theories of Imperialism. London, New York: Routledge & Kegan Paul, 
3ª edição, 2001. 

COHEN, Benjamin. A questão do imperialismo: economia política da dominação e dependência. Rio de Janeiro: 
Zahar Editores, 1976. 

COSTA, Wanderley M. (1992) A Geografia Politica e a Geopolítica: discursos sobre o território e o poder. 2ª 
edição, São Paulo: Edusp, 2008.

FIORI, José L. Formação, Expansão e Limites do Poder Global. In: FIORI, José L. O Poder americano. 
Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2004. 

FIORI, José L.O poder global e a nova geopolítica das nações. São Paulo: Boitempo Editorial, 2007.

GERSCHENKRON, Alexander. El atraso económico ensu perspectiva histórica. Atraso Económico e 
Industrialización. Barcelona: Ariel, 1970.

HEFFERNAN, M., 2000. “Fin de siecle, findu monde: on the origins of modern geopolitics”. In: DODDS, K. 
AND ATKINSON, D., ed., Geopolitical Traditions?: Critical Histories of a Century of Geopolitical. Thought 
London: Routledge, 2000, p. 27-51

HILFERDING, Rudolf (1909). O Capital Financeiro. São Paulo, Abril Cultural, 1986.

MORAES, Antonio Carlos Robert (1983). Geografia: pequena história crítica. São Paulo: Hucitec, 10ªedição, 
1999.

MORAES, Antonio Carlos Robert (Org.). Ratzel. São Paulo: Ática, 1990.

Ó TUATHAIL, Geraróid (1996). Critical Geopolitics: The Politics of Writing Global Space. Minneapolis: 
Universityof Minnesota Press and London: Routledge, 2005.

RAFFESTIN, Claude. Géopolitique et Histoire. Editions Payot Laussane, 1995.

RATZEL, Friedrich (1900). “Le sol, la société et l’État”. In: Revue L’année sociologique, 1898-1899, 1900, 1-14.



CAPITAL FINANCEIRO E GEOPOLÍTICA CLÁSSICA: ALGUMAS NOTAS... 137

diagramação: letra1@editoraletra1.com

Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 125-137. ISBN 978-85-63800-17-6

RATZEL, Friedrich (1900) . O solo, a sociedade e o Estado. Revista do Departamento de Geografia, n. 2, p. 
93-101, 1983.

RATZEL, André-Louis. “En relisant Ratzel” In: Annales de Géographie. n°55, 1990, pp. 579-594.

SEEMANN, Jörn. “Friedrich Ratzel entre Tradições e Traduções”. In: Terra Brasilis (Nova Série), n. 1, 2012. 

TOSTA, Octavio. Teorias Geopolíticas. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exercito, 1984.

VESENTINI, José W. Nova Ordem, imperialismo e geopolítica global. Campinas. São Paulo. Editora Papirus, 
2003.



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 138-146. ISBN 978-85-63800-17-6

diagramação: letra1@editoraletra1.com

GEOGRAFIA E ELEIÇÃO NO ESTADO DO TOCANTINS: ANÁLISE DOS 
RESULTADOS ELEITORAIS MUNICIPAIS DE 1996 A 2012

GEOGRAPHY AND ELECTION IN THE STATE OF TOCANTINS:
ANALYSIS OF RESULTS OF MUNICIPAL ELECTION 1996 TO 2012

JEAN CARLOS RODRIGUESi & ROBSON FRANCISCO BARROS DOS SANTOSii

Universidade Federal do Tocantins
ijean.geografia.uft@gmail.com, iirobson-fr@hotmail.com

RESUMO. A pesquisa que realizamos teve como finalidade analisar e explorar a geografia eleitoral do Estado do 
Tocantins, concentrando nossos esforços nos resultados eleitorais para prefeitos dos 139 municípios tocantinenses 
nos pleitos realizados entre 1996 e 2012. Nossos dados empíricos foram coletados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
e no Tribunal Regional Eleitoral (TRE/TO) e suas interpretações à luz da geografia politica foram realizadas a partir 
de uma vasta revisão bibliográfica que nos forneceu suporte teórico-metodológico para a realização da pesquisa. Os 
resultados que apresentamos nos auxiliaram na interpretação de um complexo quadro politico-eleitoral tocantinense 
com desdobramentos significativos para a organização do espaço politico regional.

Palavras-chave. Geografia Eleitoral, Geografia Politica, Estado do Tocantins.

ABSTRACT. A survey we conducted aimed to analyze and explore the electoral geography of the State of Tocantins, 
focusing our efforts on the election results for mayors of 139 municipalities in Tocantins elections held between 1996 
and 2012 Our empirical data were collected at the Superior Electoral Court (TSE) and (TRE / tO) Regional Electoral 
Court and their interpretation in the light of political geography were made from a wide literature review that provided 
the theoretical-methodological support for the research. The results we present assisted us in the interpretation of 
a complex politico-electoral framework with significant tocantinense for the organization of regional political space 
developments.

KeyWords. Electoral Geography, Politic Geography, State of Tocantins.

INTRODUÇÃO

Este trabalho é resultado de uma pesquisa que estabelece uma intrínseca relação entre geografia 
e voto no Estado do Tocantins. Partimos do pressuposto de que “(...) alguns comportamentos 
eleitorais, onde a problemática territorial parece influir nos votos dos moradores de uma determinada 
área, apresentam aspectos interessantes (...) para ser estudado pela Geografia” (JUWER, 2013, p. 
1). Além disto, segundo Toledo Junior (2007, p. 173), “o estudo da diferenciação geográfica dos 
votos é um importante elemento, não somente para se conhecer as diferenciações socioespaciais, 
mas também para o entendimento das diferentes correlações de poder nas diversas partes do país”.  

Difícil estabelecer uma relação entre geografia e voto sem problematizar o espaço político, 
mesmo conscientes da lacuna deste debate na geografia onde este “(...) ainda não se colocou 
explicitamente como problema para a maioria dos geógrafos, embora faça parte do léxico da ciência 
política” (CASTRO, 2012, p. 43). Partimos do entendimento de que os fatos políticos possuem 
uma dimensão espacial que carecem de analise e debate na ciência geográfica sendo a relação 
geografia e voto uma das possibilidades em que essas análises se apresentam pois “(...) tanto a 

GEOGRAFIA POLÍTICA E GEOPOLÍTICA CLÁSSICA E CONTEMPORÂNEA DOS SÉCULOS XX E XXIEIXO I
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organização do sistema representativo (...) como os acordos e conflitos resultam das disputas entre 
interesses dominantes e organizados no território” (CASTRO, 2005, p. 140), que se materializam 
nos resultados eleitorais.

Assim, a analise da relação entre geografia e voto nos permite “(...) incorporar o espaço 
como variável explicativa necessária à compreensão das escolhas dos sistemas eleitorais e dos seus 
resultados: opções dos eleitores e composição da representação” (CASTRO, 2005, p. 144). Além 
disso, segundo Toledo Junior (2007, p. 173) “uma interpretação geográfica permite, por exemplo, 
entender as elites locais e suas estratégias de manutenção de poder (...) ou ainda de como, em 
determinados momentos, estas mesmas elites podem ter seu poder diminuído”. 

Desta forma, compreendemos que a importância da geografia eleitoral esta em analisar os 
dados eleitorais e fazer uma relação com o espaço. Segundo Romero (2000, p. 102), “a geografia 
eleitoral apresenta-se como um instrumento de análise das estruturas e das dinâmicas territoriais”. 
Em Castro (2011: 140) a geografia eleitoral propõem “identificar os modos pelos quais a organização 
do espaço pode afetar a decisão do eleitor. O voto pode então ser explicado também pelo espaço”.

A partir deste entendimento teórico, e de diversas fontes consultadas para coleta de dados 
eleitorais, nos propomos a analisar a geografia eleitoral e politica do Estado do Tocantins a partir 
dos resultados das eleições municipais majoritárias dos 139 municípios tocantinenses nos pleitos 
de 1996, 2000, 2004, 2008 e 2012 no qual seja possível cartografar, analisar e discutir as formas 
espaciais da politica-eleitoral regional. O recorte temporal das eleições selecionadas para analise 
se justifica pelo fato destes dados estarem disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
não havendo a disposição os dados referentes às eleições anteriores ao pleito de 1996. 

O ESPAÇO POLÍTICO DO ESTADO DO TOCANTINS

A analise dos resultados eleitorais para o pleito municipal dos 139 municípios tocantinenses 
de 1996 a 2012, revela-nos que o “espaço politico” (CASTRO, 2012) regional é dinâmico e ampliou, 
em cada pleito analisado, a participação partidária no controle dos municípios tocantinenses. O 
controle municipal é de grande importância para a representatividade desses grupos políticos por 
se tratar de um ente federativo com orçamento próprio e autonomia administrativa.

A Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988 reformou o “pacto federativo” no 
país e criou 3 (três) entes federativos autônomos entre si que compartilham a soberania nacional: 
União, Estados (e Distrito Federal) e os Municípios. Parte desta reforma do pacto federativo atribui-
se à autonomia dada aos municípios. De acordo com Tomio (2005, p. 104), “(...) a Constituição 
de 1988 atribuiu uma autonomia plena aos municípios, elevando-os ao status de ente federativo, 
com prerrogativas invioláveis por qualquer nível mais abrangente de governo”.  

Dai a importância de obter o controle desses municípios como ocupação de um espaço politico 
estratégico para fins de criar um espaço de visibilidade ao partido agregando representatividade 
que possa colaborar com a expansão do controle partidário sobre outros municipios ou mesmo no 
governo estadual. O controle do espaço politico municipal, portanto, é estratégico aos grupos que 
pretendem se consolidar no poder politico estadual entendendo partido politico como “(...) uma 
forma de agremiação de um grupo social que se propõe a organizar, coordenar e instrumentar a 
vontade popular com o fim de assumir o poder para realizar seu programa de governo” (SILVA, 
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2005, p. 394). 
Esta definição nos permite identificar a importância do controle e da representatividade 

partidária na escala de poder dos municípios, entendendo a escala municipal como

significativa do fazer político no espaço e oferece um vasto campo para a geografia política 
contemporânea que vai desde a visibilidade de um espaço político de ação das organização da 
sociedade civil até as decisões concretas que resultam em politicas públicas que impactam o 
território e a vidado cidadão (CASTRO, 2011, p. 134).

A partir destas constatações sobre partido politico e escala municipal, iniciamos a analise 
dos pleitos eleitorais municipais no Estado do Tocantins de 1996 a 2012.

AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 1996 A 2012

No que diz respeito à participação de partidos políticos nos pleitos eleitorais de 1996 a 
2012 nos municípios tocantinenses, observamos que, de acordo com dados coletados no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), esta tem se ampliado. Em 1996, 08 (oito) partidos políticos dividiram 
entre si o controle de 139 prefeituras municipais sendo o PPB o partido que elegeu o maior numero 
de prefeitos, 41 no total, conforme gráfico 1, abaixo.

Fonte: TSE. ORG. RODRIGUES, Jean Carlos; SANTOS, Robson F. B.

No pleito eleitoral de 2000, esta participação partidária nos resultados eleitorais para prefeitos 
no Estado do Tocantins ampliou-se e 10 (dez) partidos políticos elegeram prefeitos tocantinenses, 
sendo o de maior numero o PFL (atual DEM), com a eleição de 56 prefeitos neste pleito eleitoral, 
conforme gráfico 2, a seguir.
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Fonte: TSE. ORG. RODRIGUES, Jean Carlos; SANTOS, Robson F. B.

No pleito eleitoral de 2004, constatamos em nossa coleta de dados que a participação 
politica-partidaria no pleito municipal ampliou-se para 13 (treze) partidos políticos. Ou seja, os 
139 prefeitos eleitos em 2004 foram divididos entre 13 partidos políticos diferentes, sendo o PFL 
(atual DEM) o partido que mais elegeu prefeitos (24) seguido de perto pelo PSDB (23), conforme 
gráfico 3, abaixo.

Fonte: TSE. ORG. RODRIGUES, Jean Carlos; SANTOS, Robson F. B.
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No pleito eleitoral de 2008, houve, conforme dados coletados no TSE, uma diminuição no 
numero de partidos que elegeram prefeitos no Estado do Tocantins. De acordo com o levantamento, 
11 (onze) partidos elegeram prefeitos nos municípios tocantinenses. Além disso, houve uma 
inversão no grupo politico com maior representatividade politica nos municípios: se o PFL (atual 
DEM) foi o partido que mais elegeu prefeitos nos pleitos de 2000 e 2004, em 2008 este posto foi 
ocupado pelo PMDB, com a eleição de 38 prefeitos contra 26 do DEM (ex-PFL) (gráfico 4).

 Fonte: TSE. ORG. RODRIGUES, Jean Carlos; SANTOS, Robson F. B.

No pleito eleitoral de 2012, a participação politico-partidaria na eleição de prefeitos no Estado 
do Tocantins sofreu um impacto inédito ate aquele pleito: 16 (dezesseis) partidos políticos elegeram 
prefeitos naquela eleição, ampliando significativamente o numero de agremiações politicas com 
representantes municipais. Além disso, outra mudança significativa neste pleito eleitoral foi a 
geografia dos partidos eleitorais tocantinenses: o PSD, partido criado pelo ex-prefeito de São Paulo, 
Gilberto Kassab, em 2011, elegeu 31 prefeitos em sua primeira participação em pleito eleitoral; 
o segundo partido que mais elegeu prefeitos em 2012 foi o PMDB, com 24 prefeitos eleitos. Já 
o DEM (ex-PFL), que sempre elegeu grande números de prefeitos no Estado do Tocantins em 
pleitos anteriores, conseguiu eleger, em 2012, apenas 05 prefeitos, uma redução significativa de 
seu espaço politico. O gráfico 5, ao lado, detalha os dados daquele pleito eleitoral.
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Fonte: TSE. ORG. RODRIGUES, Jean Carlos; SANTOS, Robson F. B.

A GEOGRAFIA ELEITORAL DO ESTADO DO TOCANTINS

A partir da coleta e tabulação dos dados eleitorais municipais dos pleitos de 1996 a 2012 
foi possível elaborarmos representações cartográficas que nos indicasse os “espaços políticos” 
(CASTRO, 2012) dos partidos políticos pelo território tocantinense, e identificarmos seus espaços 
de domínio, controle e exercício do poder politico, tomando este como necessário para constituir 
visibilidade aos partidos junto a população local, algo essencial no jogo de forças para alcançar 
resultados eleitorais mais expressivos, como participação em pleitos eleitorais para governador 
de estado. Nos mapas que apresentamos na próxima página, os espaços políticos ocupados pelos 
partidos políticos fica evidente, demonstrando o quanto a relação voto e território nos auxilia na 
compreensão dos espaços ocupados pelas agremiações partidárias.

Estes mapas nos auxiliam a compreender melhor, visualmente, a espacialidade dos partidos 
políticos sobre o território tocantinense, revelando os espaços políticos ocupados por cada legenda 
partidária, denunciando as geografias politicas dos partidos bem como apresentando as opções 
politicas dos eleitores tocantinenses em cada pleito eleitoral. Opções essas, bom dizer, que se 
alteram a cada eleição, mostrando que não há escolhas padronizadas e consolidadas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir de uma analise dos dados eleitorais e das teorias sobre geografia politica e geografia 
eleitoral, constata-se um fenômeno interessante do ponto de vista da geografia eleitoral e da 
representação politica nas eleições municipais no Estado do Tocantins: se nos pleitos eleitorais 
de 1996 e 2000 havia uma polaridade em torno de PFL (DEM) e PMDB (eleição de 1996); e PFL 
(DEM) e PSDB (eleição de 2000), a partir do pleito eleitoral de 2004 a participação partidária no 
Estado do Tocantins tem se ampliado com uma maior participação de partidos políticos elegendo 
seus representantes nos pleitos municipais.

Outra constatação que podemos apontar de modo preliminar (pois a pesquisa está em 
andamento) é que os partidos que mais elegeram prefeitos e que, portanto, constituíram espaços 
políticos significativos no Estado do Tocantins são de centro (como PMDB e PSDB) e de direita 
(como o PFL/DEM). Partidos classificados de tendência esquerda, como o PT, por exemplo, possuem 
pouca representatividade no espaço politico regional por eleger poucos prefeitos. O espaço politico 
do PT começou a ampliar após a eleição do Presidente Luiz Inacio Lula da Silva (2002, 2006), que 
agregou maior visibilidade ao partido. 

Entretanto, cabe aqui uma ressalva quanto ao PT verificado em outros estudos (AVELAR et 
al., 2008): embora o PT tenha ocupado poucos espaços no interior do pais, ele se destaca na eleição 
de prefeituras em grandes cidades e capitais. Isto ocorreu também no Estado do Tocantins: de 



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 138-146. ISBN 978-85-63800-17-6

Rodrigues & Santos146

diagramação: letra1@editoraletra1.com

pouca expressão no interior do estado, o PT conquistou a capital do Tocantins, Palmas, por dois 
mandatos consecutivos (2004; 2008) com a eleição e reeleição de Raul Filho (PT). 
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RESUMO. O Estado brasileiro usufrui de uma posição estratégica, tanto em termos territoriais, devido a sua 
abrangência continental, quanto em termos marítimos, em razão da extensão de 7,4 mil km de costa. Essa extensão 
da costa brasileira projeta-se para a África Ocidental, conferindo a esse espaço relevância geoestratégica de caráter 
comercial e de securitização. Em 2004, antes das descobertas do pré-sal, o Brasil solicitou à Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito no Mar (CNUDM) a ampliação de seu território marítimo de 3,6 para 4,5 milhões de km², 
provando geologicamente que a Plataforma Continental do Brasil vai além da sua Zona Econômica Exclusiva (ZEE). 
Com a descoberta da Amazônia Azul, que abriga inestimáveis recursos naturais e minerais na costa brasileira, e, 
concomitantemente o crescimento do intercâmbio comercial do país na última década, o Atlântico Sul assumiu papel 
essencial para a projeção brasileira no cenário internacional. Desse modo, o Brasil possui um amplo campo de interesses 
no Atlântico Sul, mas que integram, sobretudo, a ideia do exercício da soberania do Estado brasileiro nas fronteiras 
marítimas.  Nesse sentido, tendo em vista as múltiplas projeções de poder, especialmente das grandes potências, e do 
esgotamento das tracionais Linhas de Comunicação Marítima (SLOCs), o Brasil tem procurado reforçar mecanismos 
de vigilância e defesa na região. Sendo assim, o presente estudo buscou analisar as ações brasileiras desenvolvidas 
no Atlântico Sul, particularmente no que diz respeito a sua participação na ZOPACAS (Zona de Paz e Cooperação do 
Atlântico Sul) e o entrelaçamento das políticas de Defesa e Segurança com a Política Externa brasileira. No presente, 
as diretrizes de Defesa e Segurança estão direcionadas ao controle das áreas marítimas, à negação de mar a possíveis 
Estados invasores, e na própria projeção de poder no Atlântico Sul. Soma-se a isso, o intenso fomento de intercambio 
comercial e cultural que a Política Externa Brasileira tem promovido com países da Costa Ocidental Africana.  Posto 
isso, o estudo procurou examinar primeiramente a importância do Atlântico Sul em termos geopolíticos para o 
Brasil. Em seguida, buscou analisar as políticas de Defesa e Segurança nesse espaço oceânico, por fim, avaliou o papel 
geopolítico da ZOPACAS nos interesses brasileiros. A metodologia utilizada baseia-se no estudo da Geopolítica e 
da Geografia Política, a partir do escopo crítico, analisando documentos que tratam da Defesa Nacional, tais como 
Livro Branco de Defesa, Estratégia Nacional de Defesa, Política Nacional de Defesa, além dos discursos do Ministério 
das Relações Exteriores a respeito da ZOPACAS, e de como o Brasil tem buscado elaborar políticas e estratégia de 
segurança e Defesa do Atlântico Sul.

Palavras–Chave. Brasil, Atlântico Sul, ZOPACAS, África. 

ABSTRACT. The Brazilian state occupies a strategic position, both in terms of territory, because of its continental 
scope, as in maritime terms, due to the extent of 7400 km of coastline. This extension of the Brazilian coast is projected 
to West Africa, giving this space geostrategic relevance of a commercial nature and securitization. In 2004, before the 
pre-salt discoveries, Brazil requested the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) expansion of 
its maritime territory from 3.6 to 4.5 million square kilometers, proving that the geologically Continental Platform 
in Brazil goes beyond its Exclusive Economic Zone (EEZ). With the discovery of the Blue Amazon, which houses 
priceless natural and mineral resources on the Brazilian coast, and concomitantly the growth of trade of the country 
in the last decade, the South Atlantic plaies essential role for the Brazilian projection on the international scenario. 
Thus, Brazil has a wide field of interests in the South Atlantic, but that part, especially the idea of sovereignty of the 
Brazilian state sea border. Accordingly, in view of the multiple projections of power, especially the great powers, and 
the depletion of tractional Sea Lines of Communication (SLOCs), Brazil has sought to strengthen surveillance and 
defense mechanisms in the region. Thus, the present study investigates Brazilian stocks developed in the South Atlantic, 
particularly with regard to their participation in ZPCSA (Peace and Cooperation of the South Atlantic Region) and 
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the intertwining of policies Defence and Security with Brazilian Foreign Policy . At present, guidelines for Defence 
and Security are aimed at the control of maritime areas, the denial of sea states possible invaders, and the very 
power projection in the South Atlantic. Added to this, Brazilian Foreign Policy has promoted intense commercial and 
cultural exchange  with countries in West African Coast. That said, the study sought to examine first the importance 
of the South Atlantic in geopolitical terms for Brazil. Then seeks to analyze policies Defence and Security regarding 
the ocean space, and finally assessed the geopolitical role in ZPCSA Brazilian interests. The methodology is based 
on the study of Geopolitics and Political Geography from the critical scope, analyzing documents dealing with the 
National Defense White Paper such as Defense, National Defense Strategy, National Defense Policy, in addition to 
speeches Ministry of Foreign Affairs regarding the ZPCSA, and how Brazil has sought to develop policy and security 
and defense strategy of the South Atlantic. 

Keywords. Brazil, South Atlantic, ZPCSA, Africa. 

INTRODUÇÃO 

No presente, o Atlântico Sul vive um momento de crescente importância no cenário 
internacional, provocado basicamente por dois eventos simultâneos. O primeiro deles é dado 
pela necessidade de alternativas às tradicionais Linhas de Comunicação Marítima (LCMs), que 
concentraram por anos o fluxo de comércio entre o Ocidente e o Oriente, e que já não comportam 
grandes cargueiros e petroleiros, tais como o Canal de Suez (1869) e o Canal do Panamá (1914). 
Nesse sentido, o Atlântico Sul revela-se como uma rota estratégica uma vez que se encontra na 
porção sul do Hemisfério Oceânico, o que lhe permite a conexão interoceânica, tanto com o Oceano 
Índico, quanto com o Pacífico.

Já o segundo refere-se às descobertas de grandes reservas de recursos vivos e não vivos, nos 
dois lados do Atlântico Sul. Essas descobertas conferiram à região valor estratégico, o que por sua vez 
reacendeu o debate acerca da presença de potências extra regionais, e, por conseguinte, a segurança 
e manutenção da paz na região. Nesse aspecto, apesar de num passado recente praticamente não 
existirem relações diplomáticas e comerciais entre o Brasil e a Costa Ocidental Africana, com as 
descobertas do pré-sal na costa brasileira e o crescimento do intercâmbio comercial do país, essa 
situação passou a mudar.

Nesse sentido, vale ressaltar que o Estado brasileiro usufrui de uma posição estratégica, 
tanto em termos territoriais, devido a sua abrangência continental, quanto em termos marítimos, 
em razão da extensão de 7,4 mil km de costa. Essa extensão da costa brasileira projeta-se sobre o 
Atlântico Sul, e consequentemente sobre a África Ocidental, conferindo a esse espaço relevância 
estratégica comercial e de securitização. Ademais, tendo em vista as múltiplas projeções de poder, 
especialmente das grandes potências, o Brasil tem procurado reforçar mecanismos de vigilância e 
defesa das suas linhas de comunicação marítima e fomentado sua participação em fóruns regionais, 
tais como a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS).

A Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul foi criada em 1986 no contexto da Guerra Fria, 
como uma resposta ao Sistema Bipolar do período, e, a partir da perspectiva de não militarização 
do Atlântico Sul. O Brasil sempre se mostrou receoso com a militarização desse espaço, sobretudo, 
porque entre todos os países costeiros, é o que possui maior fronteira. Atualmente, a ZOPACAS 
se apresenta para o Brasil sob uma nova ótica, e está diretamente relacionada com os interesses 
brasileiros de projeção de poder sobre o Atlântico Sul.
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Em vista disso, o trabalho foi divido em três seções, buscando fazer um resgate teórico 
qualitativo sobre o tema. Assim, de forma introdutória, o artigo procura abordar o percurso histórico 
da criação da ZOPACAS, atentando para os interesses brasileiros no Atlântico Sul. Dessa forma, 
fez-se um retrocesso até meados da segunda metade do século XX, a fim de analisar os projetos 
que foram desenvolvidos na região do Atlântico Sul, averiguando seus interesses e falhas, o que 
possibilita uma maior compreensão da constituição da ZOPACAS.

A segunda seção do trabalho versa sobre as políticas de Defesa e Segurança que o Brasil vem 
articulando nesse espaço oceânico. Logo, essa seção procura averiguar como a ZOPACAS constitui-
se num importante mecanismo para a projeção do poder brasileiro sobre o Atlântico Sul. Portanto, 
são observadas as ações do Brasil no que tange às políticas de cooperação econômica, técnica e 
militar.  Posto isso, o artigo propõem-se a demonstrar como nos últimos anos a Política Externa 
e de Defesa vem se articulando na região do Atlântico Sul por meio desse fórum.

Por fim, o artigo propõe-se a analisar o atual papel geopolítico da ZOPACAS para os interesses 
brasileiros no Atlântico Sul. Nessa ótica, procura observar como a Zona de Paz e Cooperação do 
Atlântico Sul pode configurar-se num instrumento importante para promover a segurança e o 
intercâmbio comercial entre o Brasil e a África Ocidental.

A GEOPOLÍTICA DO ATLÂNTICO SUL

Os mares e oceanos possuem papel protagonista na história da humanidade. A importância 
dos mares, em termos teóricos, ganhou destaque a partir de 1890 com a obra “The Influence of Sea 
Power upon History, 1660-1873” de Alfred Thayer Mahan, que assinalou a relevância da utilização 
do mar pelas grandes potências, realçando que o domínio de certas áreas marítimas era de suma 
importância para os aspectos econômicos e militares do Estado. Mahan acreditava que “O controle 
dos mares, e em especial o controle de passagens marítimas de importância estratégica, constituía 
um elemento crucial para alcançar o estatuto de grande potência.” (DOUGHERTY e PFALTZGRAFF, 
2003, p. 204).  Nesse sentido, Caminha (1980, p. 182), assinala que:

A expansão do comércio marítimo de uma nação tem o efeito paradoxal de estimular o 
desenvolvimento das marinhas de guerra dos inimigos eventuais, pois no exercício do poder 
marítimo as potências não visam apenas utilizar as rotas oceânicas, mas também negar o seu 
ao inimigo. 

O pensamento de Mahan influenciou acadêmicos e políticos norte-americanos, particularmente 
no que tange o poder marítimo dos Estados Unidos da América. Com as descobertas em 2008 de 
grandes reservas energéticas na costa brasileira, os Estados Unidos reativaram a IV Frota naval, a 
fim de patrulhar as águas do Atlântico Sul.  Entretanto, tendo em vista que os Estados Unidos não 
ratificaram a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito no Mar (CNUDM)1 de 1982, a justificativa 
norte-americana assume caráter ilegítimo ao passo que não representa os interesses dos Estados 

1 A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito no Mar (CNUDM), segundo a própria Convenção, caracteriza-se por um tratado multilateral 
que teve início na segunda metade do século XX, teve mais de dez sessões, sendo concluída, em Montego Bay, na Jamaica, em 10 de dezembro 
de 1982. A Convenção foi assinada por 119 países, mas somente entrou em vigor em 16 de novembro de 1994 quando a Guiana, o sexagésimo 
país, ratificou o acordo. A CNUDM firmou diversos princípios acerca do Direito do Mar, no que diz respeito à exploração dos recursos maríti-
mos, da Zona Econômica Exclusiva, entre outros. Apesar disso, alguns países não ratificaram a Convenção sobre o Direito do Mar, entre eles os 
Estados Unidos.
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Costeiros. Ao contrário, a presença norte-americana, assim como de outras potências contribuem 
para o sentimento de insegurança desses países, o que por sua vez reafirma a necessidade de se 
fortalecer a defesa da costa Ocidental e Oriental do Atlântico Sul.

O Estado brasileiro vem buscando consolidar um modelo desenvolvimentista, por meio de uma 
posição mais assertiva no sistema internacional. Nesse sentido, o Atlântico Sul surge como espaço 
capaz de fomentar maior cooperação entre ambos os lados da costa, dada a complementariedade 
comercial e os interesses securitários comuns. É válido destacar que as descobertas de petróleo 
na plataforma continental2 tornaram o Brasil um dos países com maiores reservas de petróleo no 
mundo. Ademais, aproximadamente 95% do comércio de exportação do Brasil se dá por via marítima, 
e soma semelhante ocorre no setor de importação do país. Além disso, segundo estimativas da 
Marinha a plataforma brasileira detém grandes quantidades de recursos naturais e minerais, o que 
aumenta a relevância econômica desse espaço para o Brasil. Assim, abre-se um campo para maior 
atuação da Marinha brasileira em ações que envolvam o patrulhamento, assistência e o controle 
de atividades legais ou ilegais que ocorrem na costa brasileira.

No entanto, esses tipos de atividades ainda são simplórias em ambos os lados do Atlântico 
Sul, o que favorece, por sua vez, a ingerência de potências extra regionais.  Os Estados Unidos e 
a Grã-Bretanha possuem forte presença na região. Os Estados Unidos criaram em 2007 a United 
States Africa Command (US AFRICOM), que conta com meios navais da IV Frota, reativada em 
2008, para eventual emprego na costa africana (VAZ e MIGON, 2013, p. 115). Já a Grã-Bretanha, 
como pode averiguar-se na ilustração I, detém relativo controle das ações que ocorrem no Atlântico, 
pois possui um conjunto de arquipélagos e ilhas ao longo do Atlântico Sul que vai desde as Ilhas 
Malvinas até a Ilha de Ascensão. 

Ilustração I – Presença extra regional no Atlântico Sul

Fonte: Poder Naval

2 A plataforma Continental é uma faixa de mar raso (até 200 m de profundidade), e a partir de uma certa distância da costa sua profundidade cai, 
subitamente, para profundezas abissais. 
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Em vista disso, surge a necessidade de garantir o controle tanto das linhas de comunicação para 
a garantia do fluxo comercial livre, quanto da soberania sobre as imensas reservas de recursos naturais 
para o fomento do desenvolvimento do Estado. Portanto, esse proscênio reforça a conveniência do 
governo em capacitar as forças marítimas para assegurar a soberania e a manutenção da paz, seja 
por meio próprio, ou através da cooperação com outros países da região. Nesse sentido, Visentini 
(2010, p. 31-32) pontua as descobertas de jazidas de petróleo na costa brasileira e no Golfo da 
Guiné, trás em voga a necessidade de reafirmação da soberania dos Estados costeiros sobre as 
águas territoriais, além da manutenção da segurança dos oceanos para a navegação e o bloqueio 
de qualquer iniciativa de militarização desses espaços marítimos por potências extra regionais. 

A CRIAÇÃO DE UMA ZONA DE PAZ E COOPERAÇÃO

A Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, como observado anteriormente, foi criada 
durante a Guerra Fria não somente como uma resposta ao sistema bipolar da época, mas também 
como um instrumento de articulação que inviabilizasse projetos como a Organização do Tratado 
do Atlântico Sul (OTAS). No contexto da Guerra Fria, o Atlântico Sul não ocupava um papel de 
destaque, contudo servia como rota para o tráfego de petróleo, sendo suas linhas de comunicação 
marítima controladas pelas potências ocidentais.  A fim de garantir a segurança dessa rota, alguns 
instrumentos foram implantados desde o fim da Segunda Guerra Mundial pelas grandes potências, 
tais como: Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR), estabelecido em 1947 entre 
os países da América do Sul e os Estados Unidos, Acordo de Simonstown firmado entre África 
do Sul e a Grã-Bretanha no período de 1955 e 1975, e a Organização do Tratado do Atlântico Sul 
(OTAS) na década de 1980, que foi articulada pela Argentina e África do Sul e fortemente apoiada 
pelos Estados Unidos.

O Tratado Interamericano de Assistência Recíproca no âmbito do Atlântico Sul não abarcava 
comandos militares combinados, como ocorria, por exemplo, com a Organização do Tratado do 
Atlântico Norte (OTAN). Esse tratado não visava à planificação militar dos países costeiros e 
nem tão pouco a criação de um sistema integrado. Nesse sentido, o TIAR procurava desenvolver 
acordos bilaterais de cooperação militar, de forma individual, ou seja, entre os Estados Unidos e 
algum país sul-americano. Portanto, “fundamentava-se nos esquemas da “Interamerican Defense 
Board”, posta em prática pelo governo dos EUA a partir da Segunda Guerra, com a missão de fazer 
recomendações com vistas a aperfeiçoar a coordenação das políticas nacionais de defesa.” (PENHA, 
ONLINE, 2013). Posto isso, verifica-se que:

As principais queixas eram que os EUA, apesar de valorizar as manobras da UNITAS3 no quadro 
do seu sistema de defesa, não contemplavam os seus parceiros com suficiente assistência naval 
o que os levavam a crer que havia interesse deliberado dos EUA em manter suas marinhas 
num nível permanentemente secundário. Por estes motivos é que as manobras da UNITAS 
foram apenas simbólicas, ou seja, apenas uma demonstração de força do poder naval norte-
americano, sem correspondência de fato com forças navais expressivas por parte dos países 
da região.(Coutau-Bégarie, 1985, p. 121).

3 United States Southern Command, ou UNITAS, segundo próprio site oficial da organização constitui-se de uma série de operações conjuntas 
de caráter naval, ocorridas na América do Sul, Central e Caribe que visa à segurança da região. 



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 147-158. ISBN 978-85-63800-17-6

Rucks152

diagramação: letra1@editoraletra1.com

 Já o Simonstown Agreement, constituía-se num acordo técnico com resultados e engajamentos 
mais claros. Esse acordo previa um comando unificado, o South Atlantic Command, representado 
por uma autoridade da Royal Navy britânica. A Grã-Bretanha tinha o compromisso de fornecer 
equipamentos à marinha da África do Sul, essa por sua vez tinha o compromisso de zelar pela 
defesa da África Austral. Assim, o governo britânico protegia seus interesses, e os da OTAN, da 
chamada “ameaça soviética”.

A partir de 1955 a Argentina também passa a apoiar a cooperação no Atlântico Sul. Isso 
ocorre no momento em que os militares argentinos derrubam o então presidente Juan Domingo 
Perón, que era contrário a qualquer apoio dos Estados Unidos. A preocupação da Argentina devia-
se ao fato dos crescentes acordos militares de caráter bilateral entre Brasil e Estados Unidos. Do 
outro lado do oceano, a África do Sul estava cada vez mais preocupada com o crescente tráfego de 
navios soviéticos e pelos governos pró-marxistas existentes na África Austral. Logo, a Argentina, 
juntamente com a África do Sul, articulou a proposta de um sistema de defesa integrado no Atlântico 
Sul, posteriormente denominado de Organização do Tratado do Atlântico Sul (OTAS). Assim, a 
criação da OTAS dava-se por meio do discurso da “ameaça” comunista que pairava nessa região, 
já que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) “passava a influir cada vez mais no 
continente africano, principalmente com os movimentos de independência” (COSTA, 2013, p. 3). 

 Essa organização funcionaria “aos moldes da aliança militar liderada por Estados Unidos e 
Europa Ocidental no Atlântico Norte. A proposta, inicialmente levantada pela África do Sul, foi 
recusada pelo Brasil, que se opunha à militarização do Atlântico Sul.” (JOSÉ, 2011, p. 239). Por 
isso, essa articulação “não logrou sucesso, sobretudo pela oposição desencadeada pelos países 
africanos e pelo Brasil.” (PENHA, ONLINE, 2013). Ademais, com a Guerra das Malvinas em 1982, 
que utilizou a base de Simonstown, ficou evidente que a OTAS, assim como o TIAR, asseguram 
apenas os propósitos das grandes potências, no caso Estados Unidos e Grã-Bretanha. 

Desde então as relações intra-regionais assumiram um novo caráter. A Nigéria, percebendo 
a crescente aquisição de capacidade militar da África do Sul, passa a pleitear um discurso de uma 
zona de paz. Logo, dentro da:

[..] perspectiva dos governos do Brasil e da Nigéria, o Atlântico Sul era uma região de interesses 
cooperativos e por isso não deveria submeter-se à exclusiva influência militar das grandes 
potências ou de poderes regionais como os da África do Sul e da Argentina. Como meio de 
reforçar esta posição, o governo brasileiro enviou duas corvetas à Nigéria em 1984, e propôs 
a realização de manobras navais comuns, a partir deste ano (Coutau-Bégarie, 1985, p. 194).

Diante disso, forja-se a ideia de uma zona de paz e cooperação na região do Atlântico Sul. 
Assim, a Nigéria passa a buscar na África aliados para a proposta encaminhada pelo Brasil à 
Assembleia Geral da Organização Nações Unidas (ONU) em 1985. A Zona de Paz e Cooperação 
do Atlântico Sul foi criada em 27 de Outubro de 1986, através da Resolução da ONU Nº 41/11 
(que teve o voto contrário dos EUA e as abstenções de Bélgica, França, Itália, Japão, Luxemburgo, 
Holanda, República Federal da Alemanha e Portugal). O fórum, portanto, nasceu com a finalidade 
de promover a paz e a cooperação entre os povos da região sul-atlântica, ou ainda, tendo a paz como 
objetivo maior e a cooperação como instrumento ou meio para atingir esse objetivo (MOURÃO, 
1988, p. 45-60).
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Desde a sua criação, apenas sete Reuniões Ministrais aconteceram. A primeira Reunião 
Ministral ocorreu no Rio de Janeiro em 1988 e tinha como propósito verificar os objetivos dos 
Estados membros. A segunda deu-se na Nigéria, em 1990 após o fim da Guerra Fria, e de certo 
modo, do ponto de vista geopolítico, a posição estratégica relativamente relevante desempenhada 
pelo Atlântico Sul foi gradativamente perdendo importância (CERVO, 2002). 

Desse modo, a terceira Reunião apenas aconteceu em 1994 em Brasília, onde foram articulados 
alguns campos de atuação do fórum: Meio Ambiente; Desnuclearização do Atlântico Sul; Cooperação 
Econômica e Comercial; Comitê Permanente. A quarta Reunião Ministral ocorreu em 1996 na 
Cidade do Cabo. A seguinte aconteceu na Argentina em 1998, mas sem consenso nas diretrizes do 
fórum. Já a sexta foi uma iniciativa da Angola, e ocorreu uma década depois, em 2007 na Argentina, 
onde buscou-se revitalizar os objetivos do fórum, além de buscar uma reforma no Conselho de 
Segurança da ONU e a constituição de um regime comercial de caráter global mais justo. A última 
aconteceu no Uruguai em 2013, onde se estabeleceu um diálogo mais amplo, como verbalizado 
no discurso do ex-ministro das relações exteriores do Brasil, Antônio Aguiar Patriota:

A Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul foi concebida para a promoção de objetivos comuns em 
áreas relativas à paz e à segurança, mas também com uma ampla perspectiva de cooperação. Embora 
esses objetivos não tenham conotação diretamente econômica ou comercial, está em perfeita consonância 
com eles a promoção dos fluxos de comércio e de investimento entre as duas margens do Atlântico 
Sul. Da mesma forma, estaria em perfeita consonância pensar em desenvolver, oportunamente, os 
mecanismos e o quadro jurídico que permitam criar condições cada vez mais favoráveis para o comércio 
e os investimentos. (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES (a), ONLINE, 2013).

Os 24 países que compõem a ZOPACAS são África do Sul, Angola, Argentina, Benin, Brasil, 
Cabo Verde, Camarões, Congo, Côte d’Ivoire, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné-Conacri, Guiné-Bissau, 
Guiné-Equatorial, Libéria, Namíbia, Nigéria, República Democrática do Congo, São Tomé e Príncipe, 
Senegal, Serra Leoa, Togo e Uruguai. Esses Estados, por meio da ZOPACAS, se comprometeram 
a fazer do Atlântico Sul uma área livre de armazenamento e produção de armas nucleares, assim 
todos eles assinaram em 1995 o Tratado de Não-Proliferação (TNP). A partir de 2007 esses países 
passaram a ter direito de desenvolver pesquisas, utilizar e produzir energia nuclear para fins 
pacíficos. Deve-se isso ao distanciamento sobre o perigo que pairava na Guerra Fria, e demonstra 
os interesses desses Estados em aprimorar essa tecnologia para fins pacíficos (DE SOUZA, 2007).

AS POLÍTICAS BRASILEIRAS DE DEFESA E SEGURANÇA NO ATLÂNTICO 

O Brasil possui um amplo campo de interesses no Atlântico Sul, mas que integram, sobretudo, 
a ideia do exercício da soberania do Estado brasileiro nas fronteiras marítimas, haja vista que 
o Brasil, entre todos os demais países costeiros dessa região, é o que possui maior fronteira, 
aproximadamente de 7,4 mil km de costa. Assim, ainda em 2004, antes mesmo das descobertas 
do pré-sal, o Brasil solicitou à Convenção das Nações Unidas sobre o Direito no Mar a ampliação 
de seu território marítimo de 3,6 para 4,5 milhões de km², provando geologicamente que a 
Plataforma Continental do Brasil vai além da sua Zona Econômica Exclusiva (ZEE)4, chegando a 

4 Zona Econômica Exclusiva (ZEE) é a zona situada além do mar territorial e a este adjacente, sujeita ao regime jurídico estabelecido na presente 
Parte, segundo o qual os direitos de jurisdição do Estado costeiro e os direitos e as liberdades dos demais Estados são regidos pelas disposições 
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uma faixa de 648 km da costa em dois pontos: da Guiana Francesa até o Rio Grande do Norte e do 
Espírito Santo ao Rio Grande do Sul. Caso essa resolução seja aprovada, a incorporação dessa área 
ampliaria a superfície marítima sob controle brasileiro em 960 km², totalizando os 4,5 milhões 
de km² (OLIC, 2011: 32).

Verifica-se, pela análise da Ilustração II, que assim como a costa brasileira é rica em recursos 
naturais e minerais, o mesmo ocorre no lado da costa africana, o que possibilita um diálogo de 
interesses comuns entre os países costeiros. Posto isso, apesar da critica feita por MIYOAMOTO 
(ONLINE, 1987) de que no discurso da ZOPACAS “fala-se em paz, em zonas de cooperação, mas 
não se abre mão do poderio bélico”, ocorre justamente pelo valor estratégico da região e o medo 
da ingerência de potências externas na região.  O desenvolvimento dos poderes navais dos estados 
Costeiros, como destaca PENHA (2011, p. 187) delimita responsabilidades sobre os países do 
fórum, assim como busca evitar as interferências externas.  

Ilustração II – Recursos no Atlântico Sul

Fonte: Penha (2011) 

O Estado brasileiro estabeleceu por meio da Estratégia Nacional de Defesa, e que vem sendo 
desenvolvidos pela Marinha, projetos que garantam a fiscalização, controle e a exploração da 

pertinente da presente Convenção. O artigo 56 da Convenção garante o direito de soberania dos Estados costeiros para fins de exploração de 
recursos naturais, produção de energia a partir da água, mas cabe ressalvar que o direito soberano do Estado Costeiro na ZEE difere em muito 
do direito de soberania no mar territorial, nesse último somente é permitida a passagem inocente, enquanto a ZEE foi criada para garantir os 
direitos econômicos do Estado Costeiro e livre navegação dos demais Estados, em regime de passagem inocente ou em trânsito. 
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Amazônia Azul5. Mais especificamente, os objetivos englobam a negação do uso do mar ao inimigo, 
o controle das linhas de comunicação marítima e ainda a projeção do Brasil no Atlântico Sul, com a 
finalidade de garantir a integridade territorial, estabilidade regional e a inserção internacional do 
Estado brasileiro. Dessa maneira, podemos ressaltar três projetos da Marinha: o Programa Nuclear 
da Marinha; Núcleo de Poder Naval e Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz).

O primeiro Programa Nuclear da Marinha foi iniciado em 1979, e divide-se em dois grandes 
projetos: o domínio do “Ciclo do Combustível Nuclear” e o “Laboratório de Geração Núclero-Elétrica”. 
O segundo, Núcleo de Poder Naval, é formado por programas com o propósito de modernizar e 
expandir a Marinha Nacional. Dentro desse projeto está o desenvolvimento de quatro submarinos 
convencionais e um submarino de propulsão nuclear, além de um estaleiro de base naval. Já o 
SisGAAz  é um conjunto de sistemas de radares, satélites e equipamentos de sensoriamento 
submarino, que tem  como finalidade a ampliação da capacidade de monitoramento e controle das 
águas jurisdicionais e das regiões de busca e salvamento que estão sob responsabilidade do Brasil.

Além disso, no âmbito da cooperação com os países que compõem a ZOPACAS o Brasil vem 
desenvolvendo acordos de caráter bilateral. Celso Amorim, Ministro da Defesa, buscou reforçar a 
importância da ZOPACAS: “Se nós não nos ocuparmos da paz e segurança no Atlântico Sul, outros 
vão se ocupar, e não da maneira que nós desejamos: com a visão de países em desenvolvimento que 
repudiam qualquer atitude colonial e neocolonial”. (MINISTÉRIO DA DEFESA, ONLINE, 2013). 
Dessa maneira, durante reunião em janeiro de 2013, o Brasil firmou um acordo com a Angola, 
no qual se propõem a ajudar a reestruturar sua indústria de defesa, com o objetivo de reduzir a 
dependência externa nesse setor do Estado angolano.  

Posteriormente, em abril, o Brasil firmou acordo com Senegal, com a finalidade de forjar um 
“programa de qualificação profissional para os oficiais e praças da Marinha do Senegal” (MINISTÉRIO 
DA DEFESA, ONLINE, 2013).  Ademais, as negociações previam futuras aquisições de equipamentos 
brasileiros. Assim, observa-se que a ZOPACAS pode ser um instrumento de fomento a pesquisas 
científico-militares, com a finalidade de modernizar os aparatos militares dos países. 

A ZOPACAS: A RELEVÂNCIA ATUAL

Com o fim da Guerra fria, houve uma significativa perda de interesses na institucionalização 
da ZOPACAS, o que gerou um grande vácuo em ações e políticas que viabilizassem a integração 
desse fórum. Assim, para alguns analistas esse fórum não protagonizou grandes avanços em seus 
28 anos de existência. Entretanto, há aqueles que apontam que a criação desse fórum possibilita 
inúmeras parcerias, de ordem bilateral e multilateral, sobretudo, com a reinserção do Atlântico 
Sul como um espaço estratégico no atual cenário internacional, dada a importância da Rota do 
Cabo e das descobertas de recursos naturais nos dois lados do oceano.

A Otan do Atlântico Sul existe e funciona. É fraca, discreta, mas funciona como uma asa 
da paz. Refiro-me àquela instituição que, criada por brasileiros e africanos nos anos 1980 e que 
possui um peso histórico de ter impedida, como contraponto, a iniciativa sul-africana da OTAS.

5 Amazônia Azul é um termo que “foi criado pela Marinha do Brasil para designar a porção do Atlântico Sul que se projeta para além do litoral e 
das ilhas oceânicas sob soberania brasileira, e que em termos de superfície corresponde a 50% do território continental do país.”(OLIC, 2011: 
32) Essa área compreende parte do território do pré-sal e tem sob seu solo e abaixo inestimáveis recursos naturais e minerais, constituindo-se 
em uma nova Amazônia.
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[...] A Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul é a nossa pax atlântica. (SARAIVA, 2013, p. 2) 
A costa brasileira projeta-se para a África Ocidental, conferindo a esse espaço relevância 

estratégica comercial e de securitização. Se num passado recente praticamente não existiam relações 
diplomáticas e comerciais entre os países das duas costas do Atlântico Sul, com as descobertas 
de riquezas naturais na costa brasileira e o crescimento do intercambio comercial do país, essa 
situação passou a mudar. Atualmente 95% do comércio internacional é escoado via Atlântico Sul, 
contudo o comércio com os países que compõem a ZOPACAS representa pouco da pauta brasileira. 
Segundo dados disponibilizados pelo Brasil Global Net, em 2010 o saldo do intercâmbio comercial 
entre o Brasil e os demais países da ZOPACAS era de 0,6 bilhões de dólares, e em 2012 era -1,8 
bilhões de dólares, o que evidencia a necessidade de maiores investimentos em acordos bilaterais 
de caráter comercial que fomentem esse intercâmbio.

 No que tange a políticas de promoção técnica o Brasil tem promovido acordos de caráter 
bilateral. Nesse sentido, podem-se destacar os acordos de cooperação técnica com os Países Africanos 
de Língua Portuguesa (PALOP). As maiores ações da Agência Brasileira de Cooperação (ABC):

[..] concentra-se em agricultura, saúde, educação e formação profissional, a carteira de projetos da 
ABC na África contempla muitas outras áreas, como governo eletrônico, administração pública, meio 
ambiente, tecnologia da informação, artesanato, cooperativismo, empreendedorismo, prevenção de 
acidentes de trabalho, desenvolvimento urbano, saneamento básico, biocombustíveis, transporte 
aéreo, turismo, justiça, cultura, comércio exterior, direitos humanos e esportes. (MINISTERIO DAS 
RELAÇÕES EXTERIORES (b), ONLINE, 2013)

Outro acordo importante foi estabelecido na VII Reunião, no qual o Brasil “desenvolverá 
programa de cursos de capacitação técnica e profissional, que serão voltados aos nacionais dos 
países membros” (COSTA, 2013, p. 5). Ademais, pode-se ressaltar a preocupação dos Estados em 
estabelecer mecanismos de parceria e que forjem uma zona de solidariedade entre os membros. 
Essa situação foi enfatizada na última reunião, em relação à situação da República Democrática 
do Congo e as questões de Guiné-Bissau, que encontram-se em situações de instabilidade política.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dessas considerações observamos a formação de um pensamento estratégico 
brasileiro, que busca entrelaçar a política externa com as políticas de defesa e segurança. Posto 
isso, a ZOPACAS torna-se um importante fórum de articulação dessas políticas, tendo em vista a 
grande fronteira marítima do Brasil com o Atlântico Sul e a sua própria projeção sobre ele. 

Como observado a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul constitui-se no final da Guerra 
Fria e devido à diversidade de interesses e às próprias mudanças do sistema internacional, não forjou 
um diálogo mais consistente desde o início de sua criação, devido à falta de uma institucionalidade. 
Cabe observar que a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul precisou de mais de duas décadas 
para aproximar os seus interesses de forma mais efetiva. Essa dificuldade deve-se entre outros 
motivos ao fato do baixo investimento dos países nessa articulação e das próprias diversidades dos 
países em estabelecer uma pauta comum. Ressalva apenas pela negação à presença de potências 
estrangeiras na região. Contudo, no Golfo da Guiné e entre a Nigéria e Angola, onde se encontra 
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grande quantidade de petróleo, há presença internacional através de corporações transnacionais.  
Apesar disso, podem-se vislumbrar pontos positivos e de fomento a essa cooperação. A 

primeira é que se constitui de uma Zona de Paz e Cooperação, portanto livre de armas nucleares 
e conflitos. Desse modo, a ZOPACAS poderia coordenar políticas de defesa e segurança comum. É 
possível potencializar um espaço de cooperação econômica cultural e tecnológica entre os países. 
Além disso, a ZOPACAS promove debates que vão ao encontro dos interesses brasileiros, tais como: 
a reforma do Conselho da ONU e uma política mais justa de comércio internacional. 

Logo, pode-se dizer que os interesses brasileiros no Atlântico Sul visam à proteção dos seus 
recursos naturais, a livre circulação comercial, a garantia da projeção brasileira sobre o Atlântico 
e a África Ocidental. Esse posicionamento mais assertivo do Estado brasileiro converge com os 
interesses dos países africanos, o que por sua vez possibilita um ambiente propício para a integração 
e maior inserção internacional do Brasil. De posse dessas considerações, é exequível observar o 
desenvolvimento de um pensamento estratégico brasileiro, que vem articulando um pensamento 
geopolítico que entrelaça as demandas da política externa com as necessidades das políticas de 
defesa e segurança. E, nesse sentido, a ZOPACAS apresenta-se ao Brasil como um importante 
instrumento para a projeção brasileira no Atlântico Sul.

REFERÊNCIAS

BRASIL. DECRETO Nº 7.438, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2011. Livro Branco de Defesa Nacional. Ministério 
da Defesa: Brasília

BRASIL. Decreto n. 6. 703 de 18 de dezembro de 2008. Estratégia Nacional de Defesa. Paz e Segurança para 
o Brasil. Ministério da Defesa: Brasília.

BRASIL. Decreto Nº 5.484 de 30 de julho de 2005. Política de Defesa Nacional. Brasília, 2005.

BRASÍLIA. Marinha do Brasil. Disponível em: <https://www.marinha.mil.br/sites/default/files/hotsites/
amz_azul/index.html>. Acesso em: 07 ago.2014.

BRASÍLIA. Ministério da Defesa. Intervenção do Ministro da Defesa, Celso Amorim, na VII Reunião Ministral da 
Zona de Paz e Cooperação do Atlântico SUL (ZOPACAS). Montevideo, jan. 2013. Disponível em: <https:// 
http://www.defesa.gov.br/arquivos/2013/pronunciamentos/discurso_ministro/zopacas.pdf >. Acesso 
18 ago.2014.

BRASÍLIA. Ministério das Relações Exteriores. Brasil Global Net. Indicadores: ZOPACAS (Zona de Paz e 
Cooperação do Atlântico Sul) Comércio Exterior. Maio, 2014. 6p. Disponível em: <http://www.brasilglobalnet.
gov.br/ARQUIVOS/IndicadoresEconomicos/ComExtZopacas.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2014.

BRASÍLIA. Ministério das Relações Exteriores (a). Participação do Ministro Antônio de Aguiar Patriota na VII 
Reunião Ministerial da ZOPACAS. Brasília, 2013. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-
imprensa/discursos-artigos-entrevistas-e-outras-comunicacoes/ministro-estado-relacoes-exteriores/
vii-reuniao-ministerial-da-zona-de-paz-e-cooperacao-do-atlantico-sul-zopacas-texto-base-do-discurso-
do-ministro-antonio-de-aguiar-patriota-montevideu-15-de-janeiro-de-2013/?searchterm=zopacas>. 
Acesso em: 18 ago.2014. 

_______(b). Cooperação técnica. Brasília, 2013. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/temas/
cooperacao-tecnica/>. Acesso em: 07 ago. 2014.

CAMINHA, J. C. G. História Marítima. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora, 1980. 

CERVO, A.; BUENO, C. História da Política Exterior do Brasil. Brasília: Ed. UnB, 2002.



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 147-158. ISBN 978-85-63800-17-6

Rucks158

diagramação: letra1@editoraletra1.com

COUTAU-BEGARIE, Hervé: Geoestratégie de L’Atlantique Sud. Paris: PUF, 1985.

UNITED NATIONS. Convention on the Law of the Sea – Disponível em: <http://www.un.org/depts/los/
convention_agreements/convention_overview_convention.htm>. Acesso em: 20 ago. 2014.

SARAIVA, J. F. S. As asas do sul, uma da paz e a outra do desenvolvimento. Disponível em: <http://
observatoriodaafrica.wordpress.com/category/brasil-africa/> Acessado em 30 set. 2014.

SEMINÁRIO BRASILEIRO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS INTERNACIONAIS. O Atlântico Sul como Eixo da 
Inserção Internacional do Brasil, 2013, Porto Alegre. DA COSTA, M. G. Brasil e ZOPACAS: A manutenção 
do status quo e a projeção no Atlântico Sul. Porto Alegre: SEBRREI, 2013. p. 1-14.

DE SOUZA, I. G. O Estigma da energia nuclear na defesa nacional: a ZPCAS e a Declaração de Luanda de 2007. 
Disponível em: <http://www.arqanalagoa.ufscar.br/abed/Integra/texto%20da%20revista%20da%20
ABED_isabela.pdf/>. Acesso em: 21 ago.2014.

DOUGHERTY, J.; PFALTZGRAFF, R. L. Jr. Relações internacionais: as teorias em confronto. Gradiva: 2003.

JOSÉ, J. A política Externa de Angola: Novos Regionalismos e Relações Bilaterais e com o Brasil. 2011, 291p. 
Tese (Doutorado em de Ciência Política) Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pós-
Graduação em Ciência Política, Porto Alegre, 2011.

MAHAN, A. T. The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783. New York: Dover Publications, 1987.

MIYAMOTO, S. Atlântico Sul: Zona de paz e de cooperação? Lua Nova, São Paulo, v.3, n3, mar, 1987. 
Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S01026445198700010000
5&lng=en&nrm=iso>. – Acesso em 18 ago. 2014.

MOURÃO, F. A. A. Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul. Política e Estratégia.  São Paulo, v. VI, n. 1, p. 
49-60, 1988.

PODER NAVAL. Poder Naval no Seminário da Amazônia Azul, na Escola Naval. Disponível em: <http://
www.naval.com.br/blog/2010/10/16/poder-naval-no-seminario-da-amazonia-azul-na-escola-naval/> 
- Acessado em: 19 ago.2014. 

NOGUEIRA, R. P. et al.  Perspectiva em relação ao continente africano. In: II Conferência Nacional de Política 
Externa e Política Internacional. Brasília: Funag, 2008.

OLIC, N. B. Geopolítica dos Oceanos, Mares e Rios. São Paulo: Moderna, 2011.

PENHA, E. A. Os sistemas de Segurança Regional no Atlântico Sul: da Guerra Fria ao período atual. Revista 
Ideias em Destaque, Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica. Disponível em <http://reservaer.com.
br/estrategicos/sistemas-seg-regional.html> - Acesso em: 17 ago. 2014.

_______. Relações Brasil-África e Geopolítica do Atlântico Sul. Salvador: EUFBA, 2011.

UNITED NATIONS. Declaration of a zone of peace and co-operation in the South Atlantic. Disponível em: 
<http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r011.htm> - Acesso em: 07 ago. 2014.

UNITAS. Disponível em: <http://www.southcom.mil/pages/default.aspx> - Acesso em 07 ago. 2014.

VAZ, C. A. M.; MIGON, E. X. F. O Brasil e as alternativas para o incremento da cooperação em segurança & 
Defesa na Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS). Revista da Escola Superior de Guerra. 
Rio de Janeiro, v.28, n.56, p.110-131, jan/jun.2013.

VISENTINI, P. F.; CEPIK, M. A.; PEREIRA, A. D. G3 – Fórum de Diálogo IBAS. Curitiba: Juruá, 2010.



diagramação: letra1@editoraletra1.com

Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 159-170. ISBN 978-85-63800-17-6

A VALORIZAÇÃO ESTRATÉGICA DO TERRITÓRIO NA ACEPÇÃO 
RATZELIANA

VALUATION STRATEGIC OF THE TERRITORY IN THE RATZEL SENSE

JOÃO PHELIPE SANTIAGO

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
pphhee@hotmail.com

RESUMO. Demonstramos nesta pesquisa e trabalho, como a questão nacional está vinculada à unidade nacional e aos 
interesses de formação e consolidação do Estado, aos objetivos relacionados à guerra, como necessária à delimitação 
das fronteiras, e à defesa dos ganhos territoriais e materiais, relativos ao poder do Estado, ao governo e à afirmação do 
país. Desenvolvemos através dos argumentos de Ratzel, sobre a existência de uma diferenciação política e econômica, 
que nos leva a pensar na “razão” relativa das partes do território, pois, como ele disse “todas as parte do território 
não têm o mesmo valor”, aspecto que está vinculado ao “grau de cultura e de desenvolvimento político” de cada 
povo. Trabalhou na construção de exemplificações que corroborassem com a elaboração de leis da história, a partir 
da natureza, procurando demonstrar que há mutualidade na relação fundamental entre a natureza (meio físico) e 
o homem (história), nas suas determinações. Lembrar sobre a importância com o sentido do termo “solo”, que, em 
certos contextos, se aproxima da ideia mais ampla de superfície da terra com seus diversos recursos naturais. Ratzel 
também deixa claro que são vários os fatores geográficos a ser considerados, chegando a chamá-los “propriedades” 
/ atributos, além da questão da propriedade privada. Portanto, não há razão para reduzir seu pensamento a um 
determinismo estreito. A nossa análise demonstra claramente aquilo que consideramos como uma falsa discussão – a 
polêmica determinismo versus possibilismo. Embora não seja o nosso objetivo agora, inevitavelmente essa questão 
perpassa por este estudo naturalmente. Entre outras conclusões, afirmamos que as conceituações conectados com o 
paradigma ratzeliano – solo, povo, território e Estado –, as quais, no nosso entendimento, coexistem em reciprocidade, 
para utilizar um conceito essencial e próprio da estrutura lógica ratzeliana. Espaço, território e solo têm sentidos 
conexos. E a noção de propriedade/atributos tem um sentido funcional ligado não somente ao valor de uso, mas, 
sobretudo, ao valor de troca e político estratégico da situação geográfica, em relação com as possibilidades articuladas 
no território. Este trabalho é uma derivação dos estudos sobre a obra de Ratzel e sua assimilação no pensamento 
social na república Velha, culminando com defesa de tese  na USP (2005). Posteriormente foi editado em 2013, parte 
dessa tese, no livro ““Espaço Geográfico e Geografia do Estado em Friedrich Ratzel”, pela FAPESB/UESB.

Palavras-Chave. Friedrich Ratzel, Boden (solo), Território, Estado-nação, Valor do Espaço.

ABSTRACT. We demonstrate in this study and work as the national question is linked to national unity and interests 
of formation and consolidation of the state, the war-related goals, as required for border demarcation, and the 
defense of territorial and material gains, relative to power the State, the government and the affirmation of the 
country. Developed through the arguments of Ratzel on the existence of a political and economic differentiation, 
which leads us to think of “reason” on the affected areas, because, as he said “all part of the territory does not have 
the same value” aspect that is linked to the “degree of cultural and political development” of each people. Worked on 
building instantiations to corroborate with the elaboration of laws of history, from nature, seeking to demonstrate 
that there is mutuality in the fundamental relationship between nature (physical environment) and man (story), 
in their determinations. Remember the importance to the meaning of the term “soil”, which, in certain contexts, 
approaches the broader idea of   the earth’s surface with its diverse natural resources. Ratzel also makes clear that 
there are several geographical factors to be considered, coming to call them “properties” / attributes, beyond the 
issue of private property. So there is no reason to reduce his thought to a strict determinism. Our analysis clearly 
demonstrates what we consider as a false argument - the determinism versus possibilism controversy. Although it 
is not our objective now, this question inevitably permeates this study course. Among other conclusions, we affirm 
that conceptions connected with ratzeliano paradigm - soil, people, territory and state - which, in our view, coexist 
in reciprocity, to use an essential and very concept of the logical structure ratzeliana. Space, territory and soil have 
related meanings. And the notion of property / attribute has a functional sense connected not only to the amount 
of use, but especially the exchange value political and strategic geographical location in relation to the territory 
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articulated possibilities. This work is a derivation of the studies on the work of Ratzel and its assimilation in social 
thought in the Old Republic, culminating with a thesis on the USP (2005). Later was released in 2013, part of this 
thesis, the book “” Geographic Area and Geography of the State in Friedrich Ratzel, “by FAPESB / UESB. 

KeyWords. Friedrich Ratzel, Boden (solo), Territory, nation-state, the Value Space.

TERRITÓRIO, RECURSOS, VALOR

Ao discutir sobre o Estado, Ratzel imaginou que uma federação são Estados/partes/regiões 
dentro de um Estado, interagindo no vasto campo/espaço do sistema-mundo. Assim, a questão 
nacional está vinculada à unidade nacional e aos interesses de formação e consolidação do Estado, 
aos objetivos relacionados à guerra, como necessária à delimitação das fronteiras, e à defesa dos 
ganhos territoriais e materiais, relativos ao poder do Estado, ao governo e à afirmação do país. O 
autor faz ponderações sobre a existência de uma diferenciação política e econômica, que nos leva 
a pensar na “razão” relativa das partes do território, pois, como disse, “todas as parte do território 
não têm o mesmo valor”, aspecto que está vinculado ao “grau de cultura e de desenvolvimento 
político” de cada povo (RATZEL, 1974, p. 65). Trabalhou na construção de exemplificações que 
corroborassem com a elaboração de leis da história, a partir da natureza, procurando demonstrar 
que há mutualidade na relação fundamental entre a natureza (meio físico) e o homem (história), 
nas suas determinações.

Em seus escritos, sempre encontramos argumentos relacionados ao que deduzimos ser um 
“princípio de reciprocidade”, assim o chamamos, que se consubstancia desde as primeiras palavras 
de sua explanação na Anthropogeographie, na parte sobre o panorama da evolução conceitual, quando 
se referiu à “renovação realizada por Karl Ritter”, que se dedicou ao “antigo problema filosófico 
das relações recíprocas”. Ora, podemos até pensar que tais perspectivas, relativas às explicações 
de reciprocidade natureza-homem, possam ser classificadas como algo que não se pode definir 
perfeitamente nem como determinismo, nem como possibilismo. Ou seja, preferimos dizer que 
se refere à lógica de uma visão causal. Embora, também se possa analisar e identificar, por várias 
vezes, que Ratzel oscile entre uma coisa e outra, estando mais evidentes os postulados positivistas, 
pois que ansiava por uma ciência geográfica nomotética. Contudo, temendo as generalizações 
biológicas e advertindo contra o reducionismo naturalista e organicista, não teve como se livrar 
dele completamente, sendo por isso inevitável a possibilidade dos clichês imputados.

Ratzel reelaborou muitos conceitos que já estavam, no debate da época, identificados, entre 
outras noções desse panorama, quando afirmou que, há no trabalho de J. Reinhold Forster, os 
germes de uma concepção verdadeiramente antropogeográfica [...] os povos são considerados como 
massas em movimento, de modo que, nas suas atuais condições, sejam físicas ou de civilização, não 
podemos pretender distinguir com segurança, exatamente porque elas são móveis, as influências 
do ambiente atual. (RATZEL, 1990, p. 32, 38).

Ratzel pensou a Terra como um grande “teatro” de todos os eventos, raciocínio remontado 
à grande influência que teve das ideias J. G. Herder e à simpatia por elas. Herder concebeu a 
superfície terrestre como uma grande “oficina destinada à organização dos seres mais diversos, 
entre os quais o homem tem o seu lugar predeterminado. Essa organização só pode se realizar 
sobre o solo terrestre e presume a ocorrência dos fenômenos naturais”, entendida a Terra como 
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algo mais complexo que meramente o solo, e a história da humanidade, como mais complexa que 
uma evolução educativa. “A humanidade é uma parte da Terra; toda a história anterior do planeta 
não é nada mais que a preparação para o advento desta que é a maior das evoluções telúricas, 
e a partir dela toda a história da terra estará estreitamente ligada à história da humanidade”. 
Ratzel enfatizou que as ideias de Herder “conseguiram chamar a atenção dos historiadores para a 
importância que o teatro dos acontecimentos assume perante a história” (RATZEL, 1990, p. 40-1). 

Herder será dos mais influentes na formação do pensamento de Ratzel, como ele próprio 
indicará nas obras que examinaremos [Anthropogeographie, Völkerkunde, Politische Geographie e 
Die Erde und das Leben]. Um dos princípios herderianos de mais larga influência nas formulações 
de Ratzel, principalmente nas suas propostas de conhecimentos integrados da natureza e da 
cultura, é aquele apontado por Meinecke como sendo o fundamento básico compartilhado 
tanto por Herder como por seu discípulo Goethe: “Como questão de princípio ambos sustentam 
que a humanidade e a natureza se pertenciam uma a outra, simplesmente, como um cosmos, 
único, harmônico” (CARVALHO, 1998, p. 15). 

Ratzel abordou questões que dizem respeito à competição entre os povos, refletindo sobre 
conceitos de A. Comte, quando este ponderou sobre a posição de um povo, seu território e as 
relações geográficas de vizinhança, sobretudo a história das migrações em função das lutas entre os 
povos. Apesar disso, Ratzel o criticou, assim como os seus seguidores, por não terem desenvolvido 
raciocínio a respeito do espaço (RATZEL, 1990, p. 43). Posteriormente, tais questões tiveram outro 
tratamento e aprofundamento teórico, quando foram consideradas em relação ao desenvolvimento 
dos Estados e da concorrência entre eles, seja na obra As Raças Humanas (Völkerkunde, 1885/1888) 
seja quando desenvolveu sua obra capital, Geografia Política (Politische Geographie, 1897).

Atento aos pressupostos comteanos, observou os fundamentos do progresso ilimitado da 
humanidade como um organismo que nasce, cresce e morre. O nexo do fundamento biogeográfico 
também está associado à ideia que “considera os povos, e inclusive a humanidade, como organismos”. 
Todavia, criticou Comte e seus seguidores por não vislumbrarem a necessidade, que se tornava 
evidente, de “descer ao estudo do solo no qual este organismo se abriga, criando assim o fundamento 
biogeográfico de sua teoria; o que atesta que estes não conseguiram nem mesmo descobrir as vias 
que poderiam conduzi-los a campos de indagação férteis”. Dessa forma, podemos afirmar que 
Ratzel buscou ir além de Comte, Ritter e Herder, criticando os problemas científicos, dentro da 
perspectiva limitada pelo positivismo da época, os quais, como disse, não tinham sido “enfrentados” 
(RATZEL, 1990, p.44-45).

A argumentação sobre o progresso da humanidade e o desenvolvimento do país (nação) está 
relacionada com a questão nacional, no que concerne à luta entre as nações, em conexão com a 
ideia de “concorrência social” (RATZEL, 1990, p. 46). Nesse contexto, analisou as ideias de Comte 
no que se refere ao aumento da densidade da população e à necessidade maior de alimentos, à 
divisão do trabalho e consequente necessidade de aumento da cooperação, remetendo-as também 
à interpretação de Malthus. Entendemos que Ratzel considerou fundamental tal ideia sobre o 
progresso da humanidade, o que, por sua vez, serviu de base para explanar a sua análise do espaço. 
Interpretando suas ideias sobre tais questões, deduzimos que, para ele, faltou em Comte incluir 
um nexo entre o solo e o meio, o que resultaria numa “concepção propriamente geográfica”, pois, 
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como afirmou, “se Comte [...] tivesse compreendido que essa força como esse meio têm o solo por 
base e dele não podem ser separados porque o espaço lhes é igualmente indispensável, teria ao 
mesmo tempo aprofundado e simplificado toda a noção que tinha de meio” (RATZEL, 1983, p. 
97-8). Relacionam-se, assim, as ideias de espaço, meio e solo, de amplitude do território e de força 
de densidade, que engendram a concorrência e o progresso, de onde também emerge a questão 
nacional como necessidade interna do país para se organizar melhor e se desenvolver na condição 
de Estado forte. Isso nos leva a refletir sobre um ponto fundamental de sua teorização – no vir a 
ser uma potência mundial. 

O autor analisou a questão dos limites territoriais do Estado, ao falar sobre as relações entre 
“o Solo e o Estado”. Mencionando a fase onde os Estados chegam a formar impérios, afirmou que 
o “limite extremo desse desenvolvimento [territorial] não foi ainda atingido” e sugeriu que, se 
o Estado se limita a depender “firmemente de seu solo”, isolando-se, ele pode ir de encontro à 
própria sociedade, impedindo o “crescimento natural desta, determinando migrações”. Para ele, 
há uma tendência dos povos bárbaros a se reduzirem quando são colocados em contato com povos 
mais desenvolvidos: “a maneira pela qual as sociedades definham e morrem quando são colocadas 
em contacto com povos de civilização superior foi descrita em numerosas monografias”. [...] “O 
progresso da humanidade, [...] só é possível graças ao contacto dos povos e à sua concorrência” 
(RATZEL, 1983, p. 97-8), fazendo eco com a justificativa da necessidade imperialista do colonialismo.

Contudo, mesmo complexificando sua análise, associando muitos elementos e fatores, sempre 
volta para a tríade: solo, Estado e território nacional, mostrando que o encaminhamento da questão 
nacional depende da capacidade de superar as diferenças internas, étnicas e de sentimento, para 
gerar uma melhor defesa e preservação do território, diante das ameaças que surgem “além das 
fronteiras”, isto é, externas ou internacionais. 

Nessa poderosa ação do solo, que se manifesta através de todas as fases da história como em 
todas as esferas da vida presente, há alguma coisa de misterioso que não deixa de angustiar 
o espírito; porque a aparente liberdade do homem parece como que anulada. Vemos, com 
efeito, no solo a fonte de toda servidão. Sempre o mesmo e sempre situado no mesmo ponto 
do espaço, ele serve como suporte rígido aos humores, às aspirações mutáveis dos homens, e 
quando lhes acontece esquecer desse substrato, ele lhes faz sentir seu império e lhes lembra, 
por sérias advertências, que toda a vida do Estado tem suas raízes na terra. Ele regula os 
destinos dos povos com uma brutalidade cega. Um povo deve viver sobre o solo que recebeu 
por acaso, deve nele morrer, deve submeter-se à sua lei. É no solo enfim que se alimenta o 
egoísmo político que faz do solo o objetivo principal da vida pública; ele consiste, com efeito, 
em conservar sempre e apesar de tudo o território nacional, e em fazer de tudo para permanecer 
o único a dele desfrutar, mesmo quando os laços de sangue, as afinidades étnicas inclinassem 
os corações para as gentes e as coisas situadas além das fronteiras (RATZEL, 1983, p. 100).

Passagens, como a contida nesta citação na qual o autor fala da “brutalidade cega” do solo 
regulando o “destino dos povos”, serviram para que seu pensamento fosse interpretado como um 
determinismo até estreito. Todavia, é preciso antes de tudo entender os diversos significados que 
a palavra Boden adquire no seu texto. De forma restrita, está diretamente ligada a solo, chão, terra, 
superfície. Não obstante, o sentido mais amplo em certas contexturas pode ser associado à ideia 
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de solo, terra, recursos naturais e território. Nesse sentido, buscamos entender o seu paradigma 
como um pressuposto relativista, pois, embora entre o recurso natural e seu consumo existam 
a produção, a circulação e o consumo de mercadorias (Marx), sendo elas, no nosso entender, o 
que mais precisamente regula o destino, o solo tido como recurso natural não deixa de regular 
as possibilidades de produção de mercadorias em função do nível de desenvolvimento das forças 
produtivas. 

ESPAÇO/TERRITÓRIO/SOLO COMO POSSIBILIDADE, PROPRIEDADE E VALOR

A “organização política do solo” se institui por meio do Estado, como um organismo cujas 
“propriedades advêm daquelas do povo e do solo”, entre as quais as mais importantes seriam, 
subsequentemente, “o tamanho, a situação e as fronteiras”, “o tipo e a forma do solo, com sua 
vegetação, sua irrigação e, enfim, as relações que eles mantenham com o resto da superfície terrestre 
[...]”. Dessa forma, o país (das Land) seria o resultado dessas “propriedades”, às quais Ratzel adiciona 
a ideia de herança dos sentimentos ligados à terra natal, afirmando que “[...] quando nós falamos 
de nosso país, acrescenta-se o que o homem criou e as lembranças que nele estão enraizadas”. 
Precisando ainda mais, afirma que, em se tratando de um “conceito originariamente puramente 
geográfico”, esse juízo, ou sentido, envolveria “um laço espiritual e sentimental entre os habitantes 
do país e sua história” (tradução nossa) (RATZEL, 1987, p. 61; 1974, p. 4).

É importante lembrar a preocupação com o sentido do termo “solo”, que, em certos contextos, 
se aproxima da ideia mais ampla de superfície da terra com seus diversos recursos naturais. Ratzel 
também deixa claro que são vários os fatores geográficos a ser considerados, chegando a chamá-los 
“propriedades”. Portanto, não há razão para reduzir seu pensamento a um determinismo estreito. A 
nossa análise demonstra claramente aquilo que consideramos como uma falsa discussão – a polêmica 
determinismo versus possibilismo. Embora não seja o nosso objetivo agora, inevitavelmente essa 
questão perpassa por este estudo naturalmente. 

Outrossim, podemos afirmar que os conceitos em apresentação estão conectados com 
o paradigma ratzeliano – solo, povo, território e Estado –, os quais, no nosso entendimento, 
coexistem em reciprocidade (grifo nosso), para utilizar um conceito essencial e próprio da estrutura 
lógica ratzeliana. Espaço, território e solo têm sentidos conexos. E a noção de propriedade tem 
um sentido funcional ligado não somente ao valor de uso, mas, sobretudo, ao valor estratégico da 
situação geográfica, em relação com as possibilidades articuladas no território.

O paradigma ratzeliano considera o “grau de cultura” como um dos fatores formadores do 
espaço geográfico, daí termos razões para acreditar que, mesmo que esta expressão tenha um 
grande peso positivista e até mesmo um determinismo estreito, ela só tem sentido reducionista se 
a entendermos isoladamente. Quando pensamos no Japão, por exemplo, que utiliza o máximo dos 
solos existentes para plantar, usando até lugares não comuns de áreas urbanas, criando condições, 
pelo avanço tecnológico, para plantar onde antes não era possível ou necessário naturalmente, ou 
na Holanda na sua luta contra o avanço do mar, ou nas regiões semidesérticas e semiáridas, que 
recebem irrigação e em outros tantos exemplos, achamos que é preciso entender essa intrigante 
passagem ratzeliana nos dois sentidos – o solo (território/recurso natural) como limitante e como 
possibilidade, quando aliado a um “grau de cultura”, para utilizar uma expressão ratzeliana. Por 
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isso, deduzimos que seu paradigma deve ser entendido como um relativismo geográfico, pois tudo 
parece confluir para uma ideia essencial da questão nacional, quando discute o valor da situação 
geográfica, fundada em um “senso” político e geopolítico. Voltaremos a essa temática.

Ratzel, ao discutir tais questões, transmite uma característica importante de sua visão: a 
cultura e o espírito humano são fatores associados às ideias de progresso, de território, de Estado 
e de destino e progresso da humanidade, questões que se articulam, numa perspectiva mais ampla 
de seu pensamento, à questão nacional. Pois na medida que a “evolução humana sobre esta terra 
se dilatam mais, o progresso pode ser figurado, com uma aproximação suficiente, por uma espiral 
ascendente cujo raio vai aumentando cada vez mais. [...] na extensão progressiva do território 
dos Estados, [há um] caráter essencial e, ao mesmo tempo, um poderoso motor do progresso 
(RATZEL, 1983, p. 101). 

Sobre afinidades e diferenças na natureza dos povos, como caráter e comportamento, utiliza-
se da noção “espírito do povo” como uma das qualidades do país, ou seja, uma das características 
ou propriedades de uma nação, aspecto esse também trabalhado pelo autor. Associado a isso, 
encontra-se, nessa argumentação sobre o “caráter nacional”, uma exposição sobre as “opiniões 
relativas à influência da natureza sobre o homem”. Segundo o autor, existiam muitas confusões 
sobre as causas determinantes dessas influências. A esse respeito, criticou o determinismo estreito, 
buscando uma maior coerência científica. Lembrou Hume e seus “Ensaios” e os erros cometidos na 
avaliação daquelas influências. A crítica de Ratzel a Hume decorre de este ter explicado as causas 
do caráter nacional levando em conta somente o clima, as condições meteorológicas e, às vezes, 
a alimentação. Essa falha derivava, no seu entender, da utilização de um “método rigorosamente 
indutivo na abordagem dos problemas histórico-filosóficos”. Dessa forma, cautelosamente, o 
autor mostrou que a questão fisiológica, decorrente da análise das influências do meio sobre o 
homem, deveria ser observada no conjunto deste ou daquele povo, para então se poder deduzir 
uma explicação em “uma série de causas naturais de extensão geral” (RATZEL, 1990, p. 56, 58). 

Gomes interpretou a transição do pensamento ratzeliano da Antropogeografia à Geografia 
Política, evidenciando como foi conduzida sua pesquisa:

[com] espírito de objetividade, utilizando as categorias gerais da biologia da época e recorrendo 
à História como terreno de verificação das ciências sociais. A análise de Ratzel descrevia 
vários gêneros de dinâmicas territoriais, tentando traçar um quadro geral ou um modelo para 
essas dinâmicas. Ele se interessava, sobretudo pela relação solo/cultura e pensava ser capaz 
de estabelecer leis regulares explicativas, isto é, seu objetivo final era construir uma teoria 
espacial positiva. [...] Contrariamente à opinião de certos geógrafos, o determinismo geográfico 
tem forte conexão com o problema filosófico que opõe necessidade e liberdade. Contudo, se 
o tema é similar àquele que animou os debates durante o Século da Luzes, a metodologia 
proposta por Ratzel é sensivelmente diferente. [...] o discurso ratzeliano recoloca a geografia 
na modernidade científica (GOMES, 1996, p. 185-7). 

Na sua teorização, Ratzel (1990, p. 58, 80, 98) situou a questão do “espaço” como um 
“problema meramente geográfico”, com um significado prático. Caberia à “geografia o exame das 
formações políticas nas quais os conquistadores se dividem no momento em que se estabelecem 
em um novo território”. Também se referiu à existência de um “problema antropogeográfico”, ao 



A VALORIZAÇÃO ESTRATÉGICA DO TERRITÓRIO NA ACEPÇÃO RATZELIANA 165

diagramação: letra1@editoraletra1.com

Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 159-170. ISBN 978-85-63800-17-6

analisar a relação entre a história de um determinado país e seu território. Achamos que, nestas 
passagens, aparecem certos pressupostos que foram mais tarde desenvolvidos na Geografia Política, 
mas que já tinham sido primeiramente concebidos na Antropogeografia – a ideia de “valor” do 
“território”, “valor do próprio povo” e de valor de suas “forças espirituais” e o seu posicionamento 
crítico contra os que imaginam que sua concepção é reducionista –, todavia sem deixarmos de 
considerar certas passagens que, certamente, geraram tais clichês interpretativos do seu pensamento. 
Assim, no momento, indicamos a ideia de “valor” de “um elemento real, que é o território, que 
está sob os nossos pés”, como ele afirmou: a “valorização do elemento humano” e a questão da 
política, evidenciando as conexões recíprocas com a questão propriamente política que norteia a 
sua concepção de espaço geográfico, tentando, dessa forma, superar o viés positivista, pois, num 
raciocínio mais amplo, buscou superar os determinantes não propriamente naturais, valorizando 
os condicionamentos históricos e políticos. 

Talvez venham a lançar contra a nossa concepção a crítica de que induzindo à consideração 
do território, sem o qual o povo não poderia existir, diminuiríamos o valor próprio do povo 
e sobretudo de suas forças espirituais. Mas devemos visar sempre unicamente à investigação 
da verdade. A exata valorização do elemento humano na história não pode ser obtida senão 
mediante o estudo das condições em meio às quais o homem realiza sua obra política (RATZEL, 
1990, p. 80).

Do exposto, observamos que, no desenvolvimento e concatenação das ideias, o autor sempre 
lembra o valor das circunstâncias naturais associadas às circunstâncias humanas ou políticas, 
demonstrando que as primeiras não podem ser separadas das segundas, e vice-versa. O esforço 
que fazemos para compreendê-lo nos permite afirmar que uma essência do seu pensamento aponta 
para o valor do povo e da política, em conexão com o valor das vantagens da situação territorial, 
evidenciando uma perspectiva eminentemente humana da geografia, acoplada aos limites do 
desenvolvimento da “cultura”, sem o que não se poderiam explicar as relações entre o Estado e 
o território e as diversas articulações que este organismo mantém e que “determina o ritmo do 
crescimento e, em particular, a estabilidade do seu resultado”. Por esta razão, julgamos que ele 
falou da natureza dessas relações concebendo o Estado como um “sistema” (RATZEL, 1990, p. 
177) – sentido que, ao longo desta parte, desenvolveremos mais um pouco.

Suas reflexões sobre as implicações naturais, em conexão com a concepção de espaço geográfico, 
mostram que, além do exame das “relações de espaço”, é importante o geógrafo analisar as causas 
e circunstâncias naturais. Por essa razão, classificou em quatro as formas de influência da natureza 
sobre o homem: a primeira, a “fisiológica e psicológica”; a segunda, aquela que “direciona, acelera ou 
obstaculariza a expansão das massas étnicas”, determinando “a direção da expansão, sua amplitude, 
a posição geográfica, os limites”; a terceira, “uma influência mediata sobre a essência íntima de 
cada povo”, “favorecendo” o “isolamento e por isso a conservação de determinadas características, 
ou facilitando a miscigenação com outros povos e, portanto a perda das próprias características”; 
e a quarta, “a constituição social de cada povo”, no que se refere à oferta de “dotes naturais” e à 
utilização para subsistência, indústria, comércio e trocas. Ao analisar essas influências sobre os 
“destinos da humanidade”, intentou uma base de noções, não obstante esteja claro, na sua análise, 
que o processo de migração, a difusão dos povos e do que se infere por cultura material gerem uma 



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 159-170. ISBN 978-85-63800-17-6

Santiago166

diagramação: letra1@editoraletra1.com

inevitável miscigenação, o que não se pode interpretar, em absoluto, como ausência de superioridade 
de um povo sobre o outro, já que nos falou dos “povos de tipo misto”, afirmando que “nenhum dos 
povos de hoje apresenta um tipo étnico único” (RATZEL, 1990, p.59-60, 65). Nesse sentido, deixa 
evidente a inevitabilidade das misturas étnicas, embora faça ressalvas e não negue a hierarquia 
de povos, culturas e civilização como superiores e inferiores1. As mais avançadas, “superiores”, 
seriam as que requisitam a expansão territorial moderna como necessidade natural inevitável do 
desenvolvimento do Estado, para fortalecimento e alargamento do seu domínio político.

Em seu discurso, Ratzel (1990, p. 73-4) fala sobre “o povo e o seu território”, partindo de 
uma obviedade, ou mesmo do que possa ser um axioma, isto é, de que nada do homem existe 
sem o território, base real da existência do Estado. Para ele, a teoria do Estado é também uma 
teoria do território, o qual não existe sem fronteiras. Por sua vez, o desenvolvimento dos Estados 
na modernidade produz o desenvolvimento da “geografia política”, cujo fundamento seguro é a 
compreensão das determinações do Estado, do território e das fronteiras, relacionando a sociedade 
e o solo, entes concebidos como organismos – é o que se pode inferir de seus argumentos. Assim, 
é pelo solo que se dá a íntima ligação (orgânica) dos humanos à Terra.

É certo, porém, que a consideração sobre o solo se impõe mais na história do Estado que na da 
sociedade, isto deriva da maior amplitude das porções de território sobre o qual a propriedade 
daquele se exerce. Não é fácil demonstrar a existência de uma lei que regule o incremento 
progressivo do território com o crescimento da família ou da sociedade, como é possível no 
que se refere ao Estado. Mas em compensação a sociedade está enraizada com muito mais 
profundidade no seu território e o modifica com menos facilidade [...] sem território não se 
pode compreender o incremento da potência e da solidez do Estado. Em todos esses casos nos 
encontramos diante de organismos que estabelecem com o solo uma ligação mais ou menos 
durável, e conseqüência da qual o solo exerce a sua influência sobre os organismos e aqueles 
sobre este (RATZEL,1990, p. 73-4).

Contudo, é evidente que Ratzel estava preocupado com o desenvolvimento e suas causas, 
enfatizando a ação recíproca dos determinantes, e igualmente com a qualidade de vida nas 
cidades, com a questão da alimentação, com o que está associado ao desenvolvimento de um 
território e de um povo, conforme a utilização dos recursos disponíveis e, ainda, com os fatores 
que incidem na ascensão ou decadência de um povo. Logo, podemos afirmar que estaria buscando 
entender a sociedade moderna, de modo a pensar e formular leis espaciais gerais que regulassem 
o crescimento e o desenvolvimento territorial e estatal. Disso também decorre a questão nacional, 
suas peculiaridades e diferenciações, conforme o jogo da concorrência internacional, associada 
com as questões do desenvolvimento político e social interno de cada povo, país e governo.

O TERRITÓRIO COMO SISTEMA E A UNIDADE DA GEOGRAFIA DO ESTADO

O entendimento da questão nacional e do equacionamento dos problemas nacionais se 
fundamenta na compreensão do Estado como organismo ligado ao solo/território em sentido 
amplo. Sobre essa questão, a argumentação de Ratzel oscila entre a natureza e a cultura, entre 

1 Outras passagens do pensamento ratzeliano contribuem para as conceituações e observação de nuanças entre as noções de cultura e civilização: 
(RATZEL apud MORAES, 1983, p.1-12, 59-61, 117, 123, 183-4, 192, 240-3, 353-60, 370-1); (RATZEL apud CARVALHO, 1998, p.85-6).
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a geografia e a política nacional, entre o Estado, a natureza e a cultura, havendo reciprocidade 
em cada um desses conjuntos, conforme é conduzida sua exposição, isto é, a sua “macro-teoria” 
(MORAES, 1983). Nela, também podemos conceber “três lógicas”: “a bio-lógica”, “a ecológica” e a 
“antropológica”, considerando a terra como um “sistema” e um “complexo”, formando um “macro-
sistema”, que reconhece a existência de um “sistema-mundo” (CARVALHO, 1998, p. 236-7).

A importância da unidade nacional é sempre lembrada por Ratzel, pois, para ele, na criação 
de uma maior coesão interna residiria uma das diretrizes básicas do Estado, que é trabalhar no 
sentido contrário às forças de fragmentação do território. Em outras palavras, o autor articula suas 
explicações sugerindo o que deveria ser engendrado para o propósito estatal de desenvolvimento 
das forças de agregação territorial e, com isso, gerar um crescimento proporcional à sua “potência”, 
o que, por sua vez, reforçaria a capacidade de se autoproteger e, consequentemente, de progredir 
material e espiritualmente. Segundo suas ponderações, tais condições levariam a um suposto bem-
estar da sociedade e do povo, melhorando o “modo de vida”, o que implica na elevação do “grau 
de civilização” (RATZEL, 1990, p. 126-8), que está vinculado com sua conceituação de cultura, 
história e geografia.

Na concepção de Ratzel, o Estado existe para proteger o território. Essa afirmação é enfática no 
seu pensamento: “a tarefa do Estado continua sendo em última análise apenas uma: a da proteção. 
O Estado protege o território contra as violações vindas de fora, que poderiam reduzi-lo” (RATZEL, 
1990, p. 76). A potência dele é consequência dessa “missão” protetora, em que se destacam as formas 
de associações estáveis, como família, comunidade, vila, clã. É fundamental o desenvolvimento 
dessas associações para formação do Estado e, na evolução dessas unidades econômicas e políticas, 
se produz o que se infere como unidade de afinidades e interesses, que são projetados para além 
das fronteiras nacionais, podendo fazer surgir uma potência ou um império mundial. É no sentido 
de formação das afinidades que está uma das questões centrais do pensamento ratzeliano: o que 
advoga a necessidade de um Estado forte e centralizado, consequência da criação de uma unidade 
interna orientada. Ratzel realmente procurou desenvolver uma teorização que pudesse dar conta 
dos múltiplos aspectos determinadores da evolução dos povos e das sociedades. Em seu discurso, 
são abundantes as exemplificações construídas para fundamentar a existência de uma “Geografia 
do Estado”, da sociedade, do território e do solo, cujas elucidações aparecem em várias passagens 
de forma geodeterminista. Entretanto, em tantas outras, observamos sua preocupação com as 
determinações políticas e culturais, ao dizer que tais questões assim relacionadas mudam no 
próprio decorrer do desenvolvimento histórico. Assim afirmou:

A sociedade é o intermediário pelo qual o Estado se une ao solo. Segue-se que as relações da 
sociedade com o solo afetam a natureza do Estado em qualquer fase de seu desenvolvimento 
que se considere. Quando a atividade econômica é pouco desenvolvida, ao mesmo tempo em 
que o território é extenso, e, por conseqüência, é fácil desunir-se dele, resulta uma falta de 
consistência e de estabilidade na constituição do Estado (RATZEL, 1983, p. 98).

Em cada estágio do desenvolvimento político as relações que intercedem entre a sociedade e 
o território exercem a sua influência sobre a natureza do Estado. A um organismo social que 
possua um ordenamento econômico pouco desenvolvido, agindo sobre um vasto território e que 
substitua este último facilmente, correspondem uma baixa densidade e uma transitoriedade 
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análoga à do organismo político. [...] Se a sociedade se apega mais firmemente ao solo através 
da agricultura, então ela imprime ao Estado características particulares, dependendo do 
modo como o terreno é repartido entre as famílias. Uma repartição uniforme produz uma 
sociedade uniforme, inclinada a democracia; uma repartição desigual gera uma estratificação 
social que permite aos mais favorecidos a maior influência no Estado, ou seja, uma espécie de 
oligarquia. Esta segunda forma encontra sua expressão mais pronunciada naquelas sociedades 
[escravocratas] [...]

Existe por outro lado uma grande diferença entre os Estados, sejam de agricultores ou de 
criadores de animais, cuja sociedade retira tudo de que necessita do solo sobre o qual vive, e 
em que a propriedade de cada tribo, comuna ou família tende a formar como que um Estado 
no Estado e aqueles Estados cuja sociedade deve trazer seus meios de outros territórios, em 
geral muitos distantes (RATZEL,1990, p. 78-79).

Disso decorre o surgimento do comércio, cabendo-lhe a proteção do Estado, como também 
a sua expansão, por meio de colônias, e a criação de normas legislativas e tratados mais amplos. 
Internamente processa-se o estabelecimento de uma divisão do trabalho com a sociedade, adequada 
aos objetivos do Estado. À medida que o comércio se desenvolve e vão se estabelecendo novos 
interesses regionalizados, vai-se configurando pouco a pouco a questão nacional em função dos 
interesses em jogo, seja internamente, no que tem a ver com o “Estado no Estado” (RATZEL, 
1990), seja externamente, em relação aos interesses gerais, afins, e no que existe em comum em 
toda a população, onde a questão nacional ganha um peso maior, haja vista um fator comum de 
coesão em função, por exemplo, de um inimigo externo.

Ao interpretar o território de forma a buscar entender as complexas relações, exprimiu que 
o próprio povo não poderia existir sem o território, o que é óbvio, mas, para ele, a razão disto 
estaria em que, se assim não considerarmos, “diminuiríamos o valor do próprio povo e, sobretudo 
das suas forças espirituais”, somando-se, também, para uma análise mais verdadeira, considerar 
as circunstâncias em que a política se realiza mediante as obras humanas. Essa consideração 
explicativa é parte do alicerce de seu pensamento e, também, serve como substância para a questão 
nacional. Sobre isso, recorre ao autor Justus Möser, para fundamentar suas ideias, ao avaliar que “O 
ordenamento de um país depende muito da natureza do seu território e da sua posição geográfica 
[...]; por isso a cognição dos privilégios e das deficiências naturais de um país é necessária para 
compreender a sua história política” (RATZEL, 1990, p. 80-1).

Ratzel tenta não excluir o papel do povo de suas análises, mas demonstra uma omissão 
significativa, justificando não saber aquilatar seu valor.

Poderá nos ser objetado talvez que essa concepção deprecia o valor do povo e sobretudo do 
homem e de suas faculdades intelectuais, porque ela exige que seja levado em conta o solo sem 
o qual um povo não pode existir. Mas a verdade não deixa de ser verdade. O papel do elemento 
humano na política não pode ser exatamente apreciado, se não se conhecem as condições às 
quais a ação política do homem está subordinada. ‘A organização de uma sociedade depende 
estreitamente da natureza do solo, de sua situação; o conhecimento da natureza física do 
território (pays), de suas vantagens e de seus inconvenientes, resulta então na história política’ 
(RATZEL, 1983, p. 99).



A VALORIZAÇÃO ESTRATÉGICA DO TERRITÓRIO NA ACEPÇÃO RATZELIANA 169

diagramação: letra1@editoraletra1.com

Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 159-170. ISBN 978-85-63800-17-6

O fundamento positivista também aparece nessa característica preocupação com a 
reciprocidade, como noção fundamental na sua concepção de território: o aumento de terras 
como um sentido libertário para um povo, que pode ser correlacionado também com o objetivo 
que é dado à colonização – ajudar a resolver o problema do excedente de mão de obra europeia. 
Todavia, é bom relembrar que o povo, na sua concepção, não tem autonomia, ele está atrelado 
aos desígnios do Estado-nação.

Esta história nos ensina que o solo é a base mais real da atividade política do homem; e a 
ciência política verdadeiramente positiva sempre tem um importante conteúdo geográfico. 
Na política, assim como na história, uma concepção que não levasse em conta o território 
se voltava à consideração dos sintomas e não das suas causas. Quem não compreende como 
seria mesquinha ou estéril uma luta travada apenas por espírito hegemônico, e após a qual, 
a qualquer das partes que coubesse a vitória, cada coisa se mantivesse substancialmente a 
mesma? Os tratados, que carecem da sustentação de uma divisão correspondente das forças 
políticas, não são senão expedientes diplomáticos de valor efêmero. Ao contrário, a aquisição 
de novas terras exerce sobre o povo uma influência emancipatória, impelindo-o a novo trabalho 
e incitando a concepções mais amplas (RAZTEL, 1990, p. 81).

Concluímos, neste patamar da exposição, que a concepção política de Ratzel quer salvaguardar 
os interesses das grandes potências, ensinando que a expansão colonial é positiva e benéfica para 
o povo que está à frente desse empreendimento não somente no sentido material, mas no sentido 
da ampliação de sua visão e liberdade sobre o mundo.  Dessa forma, a questão nacional está ligada 
a uma dupla condição: à proteção do território e à expansão além-fronteira, seja territorial, seja 
comercial.

Outra inferência importante se refere à questão nacional, como problema de um determinado 
país: ela pode ser considerada como “um objeto em si” ou interdependente, conforme os fatores 
e os elementos determinantes segundo uma lógica organicista, ou como

[...] um elemento de uma grande cadeia. Por si aquele país é um organismo, mas se torna 
um simples órgão se considerado dentro de uma série, dentro de um grupo, dentro de um 
complexo de ordem superior, e isto ocorre quer se trate de um povo dominado, ou tributário, 
ou derivado, ou membro de uma aliança, ou componente de um círculo civilizado. [..] Diante 
do estudo antropogeográfico aquele povo se apresenta às vezes sob outro dos dois aspectos, 
e há como que uma luta contínua entre o organismo e o órgão. Por isso também no trabalho 
de investigação vemos a síntese alternar-se em análise (RATZEL, 1990, p. 99). 

Concluímos que a ideia de nação compõe organicamente a concepção de Estado como o elo 
de uma cadeia complexamente estruturada. Para existir e progredir, a nação pressupõe a unidade 
nacional – concebida também como ideologia nacional –, que decorre da própria necessidade de 
expansão territorial e da política do Estado-nação. Assim as propriedades do território podem 
ser interpretadas em duplos entido, como propriedade territorial propriamente dita, propriedade 
jurídica da terra, posse, e no sentido mais profundo propriedades/funções/atributos/recursos 
como qualidades físicas, químicas e biológicas daquela região/espaço.
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OF WORLD MARKET IN THOUGHT OF THE RATZEL SENSE
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RESUMO. Este trabalho é uma derivação das pesquisas e estudos realizados por ocasião do doutorado na USP em 2005 
“A questão nacional na Geografia ratzeliana e sua assimilação no pensamento social na República Velha”, e posteriormente 
com a edição em 2013 de parte desta Tese, resultando no livro sobre os fundamentos e as contexturas da teorização 
ratzeliana: “Espaço Geográfico e Geografia do Estado em Friedrich Ratzel”, pela FAPESB/UESB. Obra que vai além, 
elaborando uma atualização e crítica ao seu pensamento. Situaremos o contexto geográfico e histórico da segunda 
metade do século XIX e primeiras décadas do século XX, delineando um pano de fundo, uma espacialidade configurada 
num background e num Zeitgeist, evidenciando uma configuração espacial com reciprocidades entre essas dimensões; e 
também emergindo uma visão de espaço geográfico, através de uma geografia singular que isso produziu. Destacamos 
a Europa, de onde emergiram fortemente a questão nacional e os vários processos de unificação territorial e de onde 
se originou sua visão de espaço geográfico centrada no Estado e na questão nacional em relação com o território (suas 
propriedades, atributos, nexos) e outras categorias associadas ao uso, gestão e extensão, como potência mundial e 
sistema-mundo. Nessa Alemanha, ocorreu a formação da geografia científica, com o paradigma ratzeliano centrado 
na questão nacional. Durante esses estudos, a articulação das ideias engendrou uma complexa abordagem teórica, 
definidora do paradigma ratzeliano, que desaguou numa formulação sobre a noção do valor das vantagens da situação 
geográfica, que foi sendo esboçada no desenvolvimento da pesquisa e estudos, na medida em que vislumbrávamos 
nexos com a teoria sobre o espaço geográfico como espaço vital (Lebensraum), núcleo do pensamento político, histórico, 
social e biogeográfico de Ratzel – certamente sua teoria mais conhecida e vulgarizada. De forma conexa, elaboramos 
uma perspectiva de espaço geográfico em relação com a questão nacional, com base nas propostas ratzelianas de 
como o Estado-nação pode ser uma potência mundial; em meio as outra potências emergentes na luta pelo domínio, 
hegemonia e supremacia mundial. A questão da unificação alemã e a unidade do país engendraram a maior potência 
continental, influindo intensamente em todo o equilíbrio econômico e político europeu, o que levou Ratzel, em nossa 
opinião, a refletir sobre a importância estratégica e geopolítica do valor das vantagens da situação geográfica, num 
processo geopolítico contido na afirmação do II Reich, concebido como Estado-nação em meio à concorrência mundial 
e ao domínio dos monopólios pelo poder territorial, hegemonia continental e supremacia mundial. 

Palavras-chave. Friedrich Ratzel, Questão Nacional, rede de circulação e comunicação, Estado-nação, 
Lebensraum (Espaço Vital).

ABSTRACT. This work is a derivation of the surveys and studies conducted during the PhD at USP in 2005 “The 
national question in ratzeliana Geography and its assimilation in social thought in the Old Republic,” and later with 
the publication in 2013 of part of this thesis, resulting in book on the foundations and constructions of ratzeliana 
theorizing: “Geographic Area and Geography of the State in Friedrich Ratzel,” by FAPESB / UESB. Work that goes beyond, 
preparing an update and critique your thinking. We will establish the geographical and historical context of the late 
nineteenth and early decades of the twentieth century, outlining a backdrop, a configured spatiality and a background 
in Zeitgeist, showing a spatial configuration with reciprocities between these dimensions; and also emerging vision 
of geographical space, through a unique geography that produced. Featuring Europe, where strongly emerged the 
national question and the various processes of territorial unification and where it originated its vision of geographic 
area centered on the state and national issue in relation with the territory (its properties, attributes, links) and other 
categories associated with the use, management and extension, as a world power and world-system. Germany this 
occurred the formation of scientific geography, with ratzeliano paradigm centered on the national question. During 
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these studies, the articulation of complex ideas generated a theoretical approach to defining ratzeliano paradigm 
that flowed in a formulation of the concept of the value of the advantages of the geographical location that was being 
outlined in the research and studies, to the extent that glimpsed connections with the theory of the geographical 
space as living space (Lebensraum), core of political thought, historical, social and biogeographic Ratzel - certainly 
his best known and popularized theory. In connection therewith, we prepared a perspective of geographic space in 
relation to the national question, based on ratzelianas proposals as the nation-state may be a world power; among 
the other emerging powers in the struggle for dominance, hegemony and world supremacy. The question of German 
unification and national unity engendered the greatest continental power, influencing intensely throughout the 
European economic and political balance, which led Ratzel, in our opinion, to reflect on the geopolitical and strategic 
importance of the value of the advantages of the situation geographic, geopolitical process a claim contained in the 
Second Reich, conceived as a nation-state amid global competition and domination by monopolies territorial power, 
continental hegemony and world supremacy. 

Keywords. Friedrich Ratzel, National Question, circulation network and communication, nation-
state, Lebensraum (Living Space).

A AURORA DO CIENTIFICISMO NA GEOGRAFIA NA CONTEXTURA DO IMPERIALISMO 
ALEMÃO

A construção da geografia científica, ilustrada em vários clássicos, entre os quais recortamos 
sobre Friedrich Ratzel (1844 – 1904), foi produto de um longo processo de maturação histórica, 
que teve no século XIX no contexto alemão, as condições sociopolíticas e institucionais geradoras 
de várias formas de sistematizações desse conhecimento, levando à sua consolidação como ciência 
moderna.

Entre as demandas criadas pelo modo de produção capitalista, identificamos a difusão da 
geografia moderna, como produto engendrado em meio às condições objetivas para sistematização 
dessa ciência, como invenção concernente à consolidação do Estado-nação na Europa.

O afloramento do processo de sistematização do pensamento geográfico na Alemanha e os 
nexos temáticos em paralelo aos interesses políticos da sociedade podem ser vislumbrados no 
entendimento da particularidade histórica da formação desse país.

A conexão ratzeliana se configura como uma criação (produção cultural, científica, ideológica) 
condicionada à sociedade e à cooptação do autor ao âmbito do domínio político e como um 
significante dessa situação histórica e geográfica. 

Tal processo, que apresentou singularidades, quando comparado ao quadro europeu ocidental, 
efetivou-se institucionalmente em 18 de janeiro de 1871, momento em que se abriu uma nova 
etapa no processo de organização econômica e político-territorial, pois, até então, a Alemanha 
não se constituía definitivamente como país e Estado. Uma das singularidades da formação dessa 
organização estatal e territorial é o caráter serôdio do desenvolvimento das relações capitalistas e 
o processo extemporâneo de unificação, cujas implicações mantiveram relação com a formação da 
moderna burguesia, das relações econômicas, da organização política e das formas de pensamento.

Sabemos que o Velho Império, isto é, o Sacro Império Romano-Germânico (estabelecido na 
segunda metade do século X, no ano de 962), evoluiu valendo-se de um processo histórico e dialético, 
permeado de guerras, revoltas, conflitos, revoluções, até a constituição do moderno Império Alemão 
em 1870-1871 e a transformação da Alemanha num “Estado industrial” (ANDRADE, 1985, p. 9). 
Paralelo à eclosão dessa potência continental havia o problema da unidade territorial, portanto o 
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problema da integração nacional no sentido de um só país centralizado pelas redes e seu controle.

O background geográfico alemão, onde essa historicidade particular se materializava, ocorreu 
num espaço de domínio de forças centrífugas, o que gerou um prolongamento da estrutura do 
velho Império, que resistiu por mais tempo que os Estados do Ocidente mais antigos. Mesmo as 
diversas ondas revolucionárias camponesas, as várias revoltas sociais e a organização operária, 
juntamente com a fração burguesa, não tiveram a coligação necessária para impulsionar 
definitivamente a unidade nacional, que era de interesse das massas populares, em razão da 
miséria social provocada pelo domínio do sistema de servidão (SANTIAGO, 2013, p. 43-4).

O papel da Prússia na unificação é relevante. O fato do desencadeamento de uma “prussianização 
de toda a Alemanha” (MORAES, 1989, p. 45) é um dos fatores essenciais na constituição da 
unidade nacional. As características desse desenvolvimento podem ser entendidas em vários 
aspectos: maximização e expansão da militarização das relações hierárquicas; sentimento servil 
do dever, patriotismo, apego à ordem (em detrimento da cidadania); fossilização da estrutura 
social; onipresença do Estado, penetrando em todas as esferas da vida social, burocratizando e 
centralizando o poder em todas as regiões, subjugando as formas políticas existentes à lógica 
centralizadora, subjugando a sociedade ao Estado (mediação unificadora acima da sociedade, 
controle político aristocrático); capitulação da burguesia (com apoio social dos representantes 
políticos: os liberais, desprezados por Bismarck, que governavam, a despeito do parlamento, onde 
constituíam maioria; seguindo no século XIX as tendências prussiano-conservadoras); manutenção 
dos privilégios da nobreza fundiária por intermédio da aristocracia junker. 

Dessa contextura, Ratzel ressaltará várias dessas características, ao justificar, em seu 
paradigma sobre a questão nacional, o papel da centralização estatal. Pois a Prússia teve um 
papel singular na Confederação. Como abastecedora de cereais para a Europa ocidental, teve “uma 
passagem sem rupturas, a nível político, do feudalismo para a inserção na economia mundial 
comandada pelo capitalismo nascente”. Tal modernização fortaleceu os proprietários de terras 
(aristocracia junker), que, em função do controle da direção política e econômica da sociedade, 
desenvolveram um aparelho estatal orientado para os seus propósitos. “A coesão em torno do 
Estado, militarizado e burocratizado, foi o que proporcionou uma base de recuperação do país 
após a ‘guerra dos trinta anos’” (MORAES, 1989, p. 43). Houve o domínio da ideia de que o 
estado prussiano aglutinaria das indústrias das cidades na sua reconstrução; o que catalisou o 
sentimento egoísta neofeudal e aristocrático prussiano; “Esse fortalecimento do Estado e o papel 
ativo da aristocracia feudal-absolutista, “que se vê obrigada a intervir, ativamente e tomando 
as rédeas, em apoio ao desenvolvimento capitalista”, é o que singulariza a Prússia no contexto 
da Confederação Germânica”. O “capitalismo assentou-se tendo por agente uma nobreza feudal 
e um Estado absolutista (vontade da aristocracia junker), gerando um arranjo conciliatório que 
articulava relações econômicas capitalistas com uma estrutura de poder feudal”. Tal quadro, que 
particularizava principalmente a Prússia, mas era válido para toda a Alemanha, gerou um projeto 
imperial de expansão territorial prussiana (processo anexionista, com um eficiente aparelho militar, 
um dos mais eficientes exércitos da Europa, em que o Estado se apresentava como demiurgo do 
progresso) (MORAES, 1989, p. 43-44; SANTIAGO, 2005, 2013, p. 45).
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Pela força, foram criadas as condições sociais para o desenvolvimento do capitalismo. De forma 
simplificada, a política bismarckiana pode ser resumida em três propósitos: desenvolver a indústria, 
renovar o exército e promover a unidade alemã. Porém, essencialmente seu único objetivo foi consolidar 
a unidade nacional. Todo esse contexto reflete as consequências da constituição tardia do Estado alemão, 
que podem ser abordadas segundo a problemática interna e externa. Ambas as questões possuem 
significados, faces do processo dialético de desenvolvimento do Estado-nação (SANTIAGO, 2013, p. 43)

No desenvolvimento interno houve uma gestão ditatorial do Estado, que se materializou no 
reforço do despotismo político, em que a institucionalidade era garantida pela violência estatal 
(havendo dupla violência: despotismo político e violência militar). Por outro lado, quanto à questão 
agrária, o governo dos junkers reforçou a estrutura social apoiada nos privilégios estamentais e no 
monopólio da terra. No plano econômico, um fator importante foi a ampliação de uma política 
de unificação das tarifas alfandegárias ligadas à circulação de mercadorias na federação que se 
afirmava. Tal política, em curso desde a primeira metade do século e que foi intensificada a partir 
de 1853 com a criação da Liga aduaneira – conhecida como Zollvereine (Figura 1) –, possibilitou a 
adoção de medidas comuns de exportação e importação, gerando maior integração e intensificação 
da industrialização, promovendo a unificação política, beneficiada pelo desenvolvimento de forças 
centrípetas, como o engenhamento de uma poderosa infraestrutura de construção de estradas 
de ferro. Outro aspecto do processo de prussianização tem relação com uma política diplomática 
de isolamento da Áustria.

Figura 1 - A influência do Zollverine na expansão e integração das redes de circulação e comunicação. A 

Alemanha tinha a maior densidade de rede de ferrovias, telégrafos, estradas e canais da Europa. A maior 

rede de circulação.

Fonte: Folha de São Paulo, 1995, p. 213; (SANTIAGO, 2013, p. 47), adaptado pelo autor.
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Independentemente dos papéis dos líderes políticos da época mais diretamente engajados 
nesse processo de ascensão do Estado Forte na Alemanha, A unificação vinha sendo preparada 
pelos mentores do Zollverine alemão. Assim, vários empreendedores construíram canais, estradas 
e ferrovias e pelos pioneiros da rede de navegação e circulação engendrou-se a atividade bancária. A 
industrialização do vale do Ruhr e diversas outras minas de ferro e carvão, a ampliação dos portos 
e, da rede de telégrafos, que se tornará expressiva ligando a Alemanha, a Europa e o Mundo no 
final do século XIX e inicio do século XX.

O conflito geopolítico com a França pelo domínio da região Alsácia-Lorena (região industrial 
rica), gerou uma barganha de indenização de 5 mil milhões imposta pela Alemanha com a ocupação 
de parte do território; juntamente a uma logística de isolamento diplomático da França, apesar 
desta ainda manter sua importante posição do cenário financeiro. Paralelamente, a unificação da 
moeda é outro fator importante nesse processo de unificação. Criada em 1872, o marco, emitida 
por um banco do Império. Além disso, houve outras medidas como a instituição de impostos diretos 
ou de monopólios sobre as estampilhas, o tabaco e o álcool, para alimentar o orçamento federal, a 
unificação do direito e da votação de sete anos de créditos militares que permitem a manutenção 
de um exército de “quatrocentos mil homens” (BERSTEIN; MILZA, 1997, p. 358-359).

O CENTRALISMO PRUSSIANO

No plano político estatal, venceram as forças de coesão territorial, aliada a uma visão 
estratégica, tecnológica e bélica. A eficiência do exército prussiano pode ser entendida em função de 
certas vantagens da organização do espaço geográfico alemão, como as reservas de carvão mineral de 
certas vantagens da organização do espaço geográfico alemão, como as reservas de carvão mineral. 
O desenvolvimento econômico, industrial e tecnológico da Alemanha engendrou a criação do que 
viria a ser a mais extensa malha ferroviária da Europa, o que permitia um deslocamento rápido das 
tropas prussianas. Aliada à rede de circulação, foi desenvolvida uma rede de comunicação de via 
telegráfica, que possibilitava o conhecimento imediato das ordens do alto comando. A infantaria 
estava munida de fuzis mais aperfeiçoados, carregados pela culatra com um tiro mais rápido, por 
isso a rápida ocupação da região da Alsácia e, em seguida, da Lorena.

Por conseguinte, Bismarck desencadeou uma política de isolamento da França mediante um 
sistema de alianças, gerando um período de paz favorável, quando foram engenhadas as bases que 
levaram a Alemanha a se transformar na maior potência continental da Europa, o que suscitou a 
preocupação da Inglaterra.

Entretanto, “do ponto de vista estrutural”, esse “colosso” territorial [a Alemanha] como um 
todo era “grande e diversificado demais”, com uma estrutura desfavorável, pois, em seu interior, 
predominava a atuação das “forças centrífugas”, fundamentais para a resistência e a integridade 
do velho Império. Assim, “como um todo ele realmente desmoronou tarde”. A trajetória da 
formação do Estado Federal Alemão reflete precondições plasmadas pela conquista e colonização, 
geradoras de um processo de desintegração do velho Império Germânico em unidades relativamente 
independentes, transformadas no Estado-nação unificado de 1870-1871 (ELIAS, 1993, p. 95-96).

Como o Império era um todo centralizado absolutamente pela Prússia, o imperador era o rei 
da Prússia, o chanceler era simultaneamente presidente do Conselho da Prússia, os funcionários 
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e os oficiais eram majoritariamente prussianos. Além disso, nas duas assembleias, o número de 
prussianos, por ser majoritário, influía na manutenção do domínio das tradições conservadoras 
e autoritárias desse Estado.

A supremacia prussiana, no momento da constituição e afirmação do Estado-nação alemão, fez 
surgir um pensamento que se legitimou pela cientificidade e institucionalidade acadêmica – trata-
se de uma etapa de maturação desse espírito conciliador. Ratzel foi um dos que se posicionaram 
cientificamente, demonstrando a necessidade de unidade nacional diante da diversidade regional 
e social. Suas teses endossavam a via de conciliação pelo alto, pois ele pressupunha a missão 
colonizadora da classe dominante e, assim, se dirigia aos homens de Estado, para que desenvolvessem 
o “senso geográfico”. Dessa forma, ele prefaciou sua Geografia Política em 1897. O lado político da 
geografia (die politische Seite der Geographie) tem nexo com a configuração espacial (Bodengestaltung) 
(tradução nossa), mas a ciência, para ele, pode separar o que é real e o que é trabalho de interesse 
político (p. III e IV).

O PARADIGMA DE RATZEL: ENTRE O CIENTIFICISMO, O CENTRALISMO  E AS REDES

Em nosso entendimento, Ratzel também produziu um paradigma sobre a questão nacional, 
colocando as demandas sociais num plano secundário em relação à hierarquia social. Para esse 
autor, a questão nacional se resumia na capacidade de o Estado criar uma rede de circulação e 
comunicação centralizada, sem perder de vista a organização de uma coesão social. Para que isso 
fosse possível, seria preciso também que o Estado tivesse a competência de criar uma coesão ampla 
em função de um domínio político e cultural. A sua potência seria tanto maior quanto maior fosse 
a sua competência em centralizar uma rede, um sistema econômico e político, materializado em 
vias de transporte (circulação) e comunicação, em função desse domínio. O ideal hegemônico 
estatal ratzeliano, na condição de potência mundial que articula um domínio cultural, recria, no 
nosso entender, a perspectiva da missão civilizadora das classes dominantes. É nesse sentido que 
seu paradigma subordina a sociedade aos interesses do Estado. Também podemos entender o 
paradigma ratzeliano sobre a questão nacional como um endosso à continuidade da perspectiva 
imperialista das forças alemãs unificadas sob a égide de um forte centralismo estatal, configurado 
na unidade da aristocracia, da burguesia e dos setores conservadores, tendo a sociedade (população, 
massas populares – camponeses e proletários) como um fator da produção capitalista, que deve, 
consequentemente, ser hierarquicamente subjugado à rede de centralização do poder e do capital. 
Nesse sentido, é justificável a opção darwinista de Ratzel, justificadora da inevitabilidade da vitória 
dos mais aptos (mais fortes) sobre os demais, abonando o imperativo bélico (força) no processo 
de desenvolvimento do Estado-nação, como organismo que amplie ou defenda o Lebensraum.

Nesse novo contexto político e social, podemos entender como emergiu a resposta ratzeliana, 
que não escapou ao condicionamento histórico-político, geográfico e social, forjado num Zeitgeist 
com evidência de cientificismo, que vinha sendo desenvolvido desde Humboldt e Ritter, embora 
numa tônica mais abstrata, mas que desempenhou um importante papel na promoção do “status 
de ciência ao debate da unificação e principalmente de sua problemática espacial”. Além disso, 
quanto ao contexto sociopolítico, toda essa nova fase ainda refletia um ambiente de domínio 
das “soluções de força”, agora orientadas pela política bismarckiana de centralismo prussiano, 
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eliminando uma perspectiva abertamente diplomática, o que de, certa forma, condicionou o 
“relativo ocaso” (MORAES, 1989, p. 70-71) do debate por que passou a geografia nos anos 60 e 
70, vindo ressurgir com as novas oportunidades profissionais e a ampliação das cátedras dessa 
disciplina, no período pós-unificação. Assim, o Reich alemão gerou o interesse em desenvolver o 
papel dos geógrafos e a multiplicação das cátedras de geografia. O Zeitgeist na Alemanha induzia 
os geógrafos a se perguntarem sobre as relações da geografia com o poder, e Ratzel não ficou alheio 
a essas questões, respondendo sobre isso e sobre como proporcionar o êxito de seu país.

Contudo, o apetite territorial alemão estava ligado aos propósitos da elite imperialista, 
que não satisfez sua fome no processo de unificação. Por esta razão, afirmava-se que “os alemães 
sentem profundamente a maleabilidade política do espaço, as vantagens de sua posição no coração 
da Europa, e estavam um pouco agitados por seus sucessos recentes, pela consciência [...] de sua 
capacidade política”. Nesse sentido, Ratzel deu “um traço científico a esta consciência”, servindo 
como instrumento ideológico de legitimação do projeto expansionista, seja através de alegações de 
[...] naturalização da guerra e da competitividade entre as nações, seja pela apologia do Estado [...] 
o vigor de seus argumentos demandava uma aura de cientificidade, logo um distanciamento em 
frente das questões práticas imediatas. A eficácia ideológica de seus escritos residia, exatamente, na 
aparente neutralidade de seu discurso. Há, portanto, uma visão coerente e integrada da sociedade 
na obra de Ratzel. Na verdade existe uma visão teórica da história, ao desenvolver uma concepção 
relativista que articula o nível de cultura e o desenvolvimento material no contexto de cada época; 
o valor das vantagens geográficas estaria ligado ao conhecimento estratégico em nexo ao domínio 
das redes de circulação e comunicação, compreendida em cada situação; daí a vantagem ser relativa 
a cada época e seu contexto geográfico articulado em função das redes; não deixando de conceber 
uma explicação veiculando uma visão global do desenvolvimento da humanidade e do sistema-
mundo (MORAES, 1990, p. 20; CARVALHO, 1998).

Momento em que era necessária uma nova imagem do mundo dominado pela burguesia, 
como Marx (1978) nos fez pensar. E Ratzel foi um dos que contribuíram, com uma interpretação 
geográfica, com o delineamento de uma destacada síntese fornecedora dos traços científicos dessa 
nova explicação da realidade, num período de florescimento de estudos e debates interdisciplinares. 
A sua participação no “Círculo de Leipzig” (MARTINS, 1993, p. 51-52) é uma das ilustrações das 
influências plurais das correntes filosóficas na produção ratzeliana, assunto não devidamente 
aprofundado pelos críticos e que também não será objeto de nossa atenção agora.

 Nessa época o cientificismo adquiriu um desenvolvimento e um peso significativo na 
fundamentação dos discursos ideológicos conservadores e, às vezes, progressistas, ambos ligados 
aos interesses do Estado-nação. Tais justificativas eram calcadas em argumentos advindos da lógica 
das ciências naturais, cujo conteúdo devidamente recontextualizado servia de instrumentalização 
naturalizadora da realidade social. Pois, quando se falava das instituições ou da nação, era com 
certa neutralidade, já que se arrazoava principalmente em nome da ciência positiva (WITTFOGEL, 
1992) e do progresso da humanidade. Todo esse ambiente intelectual e contexto político e científico-
ideológico continha a possibilidade lógica que levou Ratzel a conceber o Estado como “forma de 
vida”, “organicamente ligado ao solo”.
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Os desabrochamentos de uma nova etapa do processo histórico e social, com o aparecimento 
de questões sobre a problemática espacial eclodiram fortemente no seio da sociedade alemã. É 
nesse novo contexto que vislumbramos o nascimento da obra geográfica de Ratzel e suas respostas 
ao problema político, social, econômico e cultural, vinculados com a questão estatal e nacional de 
seu tempo, num ambiente acadêmico e científico, onde a geografia se encontrava num avançado 
estágio de sistematização, implicando a “possibilidade do afloramento de novas sínteses” (MORAES, 
1989, p. 71), tais como a do próprio Ratzel.

No sentido mais complexo do Zeitgeist, no que se refere à filosofia da história, às ciências 
naturais e, em particular, às ciências sociais e políticas, observamos que houve reformulações 
profundas nas concepções de mundo, fazendo surgir novas ciências e disciplinas científicas. Foi 
um momento em que a geografia se afirmou como ciência humana, num ambiente intelectual 
de grande influência do cientificismo positivista. Todavia, positivismo, historicismo e marxismo 
se entrecruzavam em meio a uma intensa efervescência social, política e ideológica, com visões 
transpassadas pelo cientificismo e evolucionismo, que permeavam o espírito da época, pois havia 
uma busca de elementos que legitimassem a elaboração de leis para sustentação das formulações.

Por exemplo: uma tendência a equacionar quantitativamente a extensão e as características 
dos fenômenos e a dar um sentido explicativo ao movimento de transformação da realidade no 
tempo e na história. Para legitimar certas proposições políticas, apoiava-se no evolucionismo 
de Darwin, como no caso de Ratzel, referindo-se à inevitabilidade do uso da força na luta pelo 
espaço e na conquista das vantagens territoriais ou, em outras interpretações, uma perspectiva 
que corroborava com “um evolucionismo político sustentado pela inevitabilidade da transição 
socialista” (NETTO, 1981, p. 19). Assim, as adesões às noções darwinistas e positivistas serviam 
para justificar certos aspectos sobre o mecanismo de evolução social em relação com a situação 
econômica, independentemente dos princípios filosóficos e políticos. Porquanto, ainda sobre este 
entrecruzamento, mas de outro ângulo, constatamos que existem certos “aspectos de paralelismo 
ou de convergência” quanto à “questão da causalidade geográfica na história”, observada em autores, 
como Marx, Mackinder (MELLO, 1999) e Ratzel. Independente das diferenças quanto às filosofias 
da história desses autores, inferimos que eles se aproximam quando admitem a relevância dos 
fatores primários (geográficos) no condicionamento da realidade material e social do mundo. Se 
quisermos tentar entender tais condicionamentos epistemológicos contidos nas interpretações 
distintas da realidade (démarches, Weltanschauung) do século XIX e início do século XX, acreditamos 
que tais aspectos comparativos ou de paralelismos dessas visões de mundo, acima indicadas, se 
prendem ao nível de desenvolvimento material das sociedades em que estes autores viveram, cuja 
distância histórica e transformações da organização do espaço geográfico que os separavam não 
eram tão grandes assim. Todavia, a análise da relação desses “observatórios” (LÖWY, 1994) com 
a geografia, a geopolítica e, em particular, com certos corolários ratzelianos (MORAES, 1983; 
MELLO, 1999, p. 20-21; 33-35, 72) não será aprofundada neste trabalho. Sugerimos a leitura do 
nosso livro Espaço geográfico e Geografia do Estado em Friedrich Ratzel (2013).
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O DOMÍNIO DOS MERCADOS MUNDIAIS 

O domínio dos mercados mundiais é consequente a emergência de um pais como potência 
mundial. Assim, retomando o patamar principal da nossa explanação, discorreremos sobre o 
período pós-unificação que se configurou na Alemanha. Um desenvolvimento industrial imenso e 
acelerado emergiu no quadro de um Estado constitucional, com a unificação nacional e a afirmação 
de relações capitalistas de produção, transformando as relações econômicas e sociais, consolidando 
uma poderosa burguesia industrial e financeira, como resultado do desdobramento da política 
bismarckiana, levando a Alemanha, na passagem para o século XX, a despontar como a “maior 
potência continental europeia” e transformando “a marinha germânica na segunda maior esquadra 
do planeta, superada apenas pela Royal Navy” (MELLO, 1999, p. 38-53) inglesa. Isso gerou novas 
tensões quanto ao clima de competição pelos mercados comerciais entre as grandes potências 
mundiais, na disputa pela preponderância planetária. O crescimento econômico não somente 
tornou a Alemanha uma potência central na Europa, colocando sua força de centralidade através 
da rede urbana e dos serviços de vanguarda na época; e sua força polarizadora através da produção 
industrial em situação de concorrência/disputa – principalmente – pela hegemonia continental 
com a Inglaterra, como, com a difusão da Weltpolitik no final do século XIX e da Geopolitik, nas 
primeiras décadas do século XX, a levou a disputar uma situação de poderio mais amplo, em nível 
de preponderância mundial. 

A intensidade do processo de crescimento econômico, gerada pela política exterior imperialista, 
alimentando a expansão industrial e o mercado financeiro, forjou as condições para a Alemanha 
unificada se tornar “uma grande potência continental insatisfeita, com um exército em condições 
de conquistar o continente e uma frota em expansão que num futuro próximo poderia disputar 
aos ingleses o domínio dos mares” (MELLO, 1999, p. 39). Vários são os aspectos que atestam esse 
período na organização do espaço alemão. O número de pessoas que viviam de renda e pagavam 
impostos, como no caso da cidade de Köln (Colônia em port.), em 20 anos, entre 1854 e 1874, 
aumentou em cerca de 400%. Em 25 anos, a população de Berlim mais do que duplicou, passando 
de 378.000 habitantes em 1849 para quase um milhão em 1875. Ademais, houve a “unificação de 
pesos e medidas e uma forte expansão da rede ferroviária, que passa de vinte mil para quarenta mil 
quilômetros entre 1870 e 1890” (BERSTEIN; MILZA, 1997, p. 358-359), tornado-se a mais extensa 
da Europa. Em 1880, em determinados setores da siderurgia e da química, superou os níveis da 
França (figura 2). Entretanto, o desnível entre a produção industrial e a produção agrícola colocava 
a Alemanha como uma nação industrial importadora de alimentos, daí a necessidade de mais 
terras (expansionismo territorial). Além do expansionismo na própria Europa, houve um grande 
empenho, por parte dos governos europeus, em desenvolver a exploração dos países coloniais.

Assim, a aurora da potência alemã nasceu como industrialmente desenvolvida, mas atrasada 
na estrutura agrária. Consolidada entre as potências militares mundiais com uma economia bastante 
dominada pelos grandes cartéis, mas sem colônias estratégicas, se sustentou numa institucionalidade 
amparada pela força com um expansionismo latente e um nacionalismo exacerbado (chauvinista).
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Figura 2 – Crescimento populacional Europa 1815 – 1914, destacando a Confederação alemã que 

possuía a maior densidade populacional e das redes de circulação e comunicação, junto a Inglaterra.

Fonte: Folha de São Paulo, 1995, p. 204, 208-209. Adaptado pelo autor.

A geografia se tornou uma ciência a serviço dos governos imperialistas europeus. O 
conhecimento dos povos e dos recursos naturais provocou uma ampla demanda de serviços, 
estimulando as explorações territoriais e a criação de centros de estudos sobre as regiões de 
ultramar. Daí os ganhos de conhecimento que tiveram as ciências, tais como a cartografia, a 
geografia, a medicina tropical, a etnografia, a geologia, o que também se converteu em benefícios 
para a eclosão de novas sínteses no campo da geografia, aprofundando preocupações com os 
métodos de investigação e as tradições do pensamento. Ratzel é um exemplo cabal dessa situação. 
O expansionismo imperialista oficial e o estímulo aos estudos dos países coloniais correspondiam à 
“exploração do mercado mundial” e ao surgimento de um modo de vida com caráter “cosmopolita”, 
cuja base produtiva imputada pela burguesia moderna estava associada ao estabelecimento 
desse mesmo mercado pela “indústria moderna”, fazendo desenvolver uma classe de “burgueses 
modernos” na “mesma proporção”. A descoberta do Novo Mundo, juntamente com o mercado das 
Índias Orientais e da China e, posteriormente, a colonização africana possibilitaram a existência 
de um “novo [e crescente] campo para a burguesia ascendente”, abrindo uma nova era no processo 
histórico e na organização do espaço geográfico. Tal mercado em expansão – do comércio, das 
navegações e das comunicações por terra pelas ferrovias – “actuou sobre a expansão da indústria”, 
fazendo desenvolver a burguesia “na mesma proporção”. E, à medida que seu capital aumentava, 
conseguia afastar do “seu caminho todas as classes vencidas da Idade Média”, se tornando uma 
classe dominante em “toda a superfície do globo”, estabelecendo “relações por toda a parte”. 
Igualmente essa “exploração do mercado mundial” substanciou um “caráter cosmopolita à produção 
e ao consumo em todos os países”. O espírito inovador da burguesia fez a antiga indústria romper 
“o campo nacional sobre o qual se assentava”, destruindo as antigas indústrias ou as desalojando 
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em função das “novas indústrias, cuja introdução se torna uma questão de vida ou de morte para 
todas as nações civilizadas, por indústrias que já não trabalham a matéria prima local, mas matéria-
prima trazida de zonas remotas”, ao mesmo tempo em que seus “produtos são consumidos, não 
apenas no país, mas em todas as partes do globo”. Novas necessidades foram criadas em função 
de outras situações geográficas. As relações entre o local e o nacional foram se tornando mais 
complexas, fazendo surgir “a comunicação em todas as direções, a interdependência universal das 
nações. E, o que acontece com a produção material, acontece com a produção intelectual”. 

Assim, em consequência do aperfeiçoamento e da difusão das inovações pelos “meios de 
comunicação, a burguesia levou a civilização a todas as nações, mesmo as mais primitivas”. Mesmo 
na China, conseguiu ultrapassar as muralhas com suas mercadorias a baixos preços. Dessa forma, 
foi submetendo “o campo às regras das cidades”, tornando-o dependente, igualmente “tornou os 
países primitivos e semiprimitivos dependentes dos civilizados, as nações de camponeses das nações 
de burgueses, o Leste do Oeste” (MARX, 1978, p. 12-15). Consequentemente, gerou uma nova 
configuração geográfica, alterando rapidamente as paisagens por onde difundia sua civilização, o 
rápido crescimento demográfico engendrou cidades metrópoles, as modificações em função das 
revoluções tecnológicas foram criando um forte êxodo rural, embora também difundisse a educação 
básica e, por meio dela, fez a sociedade pensar o mundo à sua imagem.
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RESUMO. Na virada dos séculos XIX e XX, quando Rudolph Kjéllen cunhava o termo geopolítica, o realismo político 
consagrava-se como uma teoria explicativa dominante para o entendimento das relações de poder em âmbito global. 
Passada as duas Grandes Guerras Mundiais, a interdependência das nações pareceu um caminho sem volta, ainda que, 
durante o período da Guerra Fria, a oposição entre a OTAN e o Pacto de Varsóvia pudesse colocar limitações políticas 
à integração que já era possível devido aos avanços dos transportes e comunicações. Na década de 1970, o Realismo 
encontrou na academia, no seio das Relações Internacionais, uma teoria rival com grande poder explicativo para o 
rearranjo da ordem futura: o Liberalismo, entendido como uma teoria que aponta as instituições internacionais e 
a interdependência do comércio como forças poderosas no que tange a explicação das relações de poder em âmbito 
global. Dessa teoria, Joseph Nye e Robert Keohane trouxeram a ideia da interdependência complexa que propunha 
um modelo alternativo de explicação das relações de poder no mundo, que tirava os Estados do seu papel inabalável 
de único ator relevante na Ordem Mundial. O fim da Guerra Fria contribuiu para o questionamento do realismo 
político e deu força a variados modelos que, se não desconsideravam a relevância do Estado para as relações de 
poder global, passaram a colocar formidáveis concorrentes ao seu lado. É o cenário que explica a maior adesão dos 
pressupostos de Nye e Keohane em trabalhos acadêmicos. Nesse contexto, a invasão do Iraque pelos Estados Unidos e 
aliados em 2003 serviu como uma chance de grande reflexão sobre as possibilidades do Realismo e do Liberalismo na 
contemporaneidade. Este trabalho pretende apontar, através da invasão do Iraque de 2003, duas maneiras distintas 
de interpretar o mesmo evento à luz do Realismo e do Liberalismo, objetivando apontar suas limitações em mundo 
ainda em transição no que tange à consolidação ou caducidade dos seus pressupostos analíticos. Para tanto, centra-
se nas características do mundo contemporâneo que vem colocando em xeque alguns dos pressupostos realistas.

Palavras-Chave. Realismo, Liberalismo, Invasão ao Iraque, Ordem Mundial.

ABSTRACT. At the turn of the nineteenth and twentieth centuries, when Rudolph Kjellén created the geopolitics 
term, political realism was recognized as a dominant explanatory theory for understanding power relations globally. 
After the two World Wars, the interdependence of nations seemed a final goal, even during the Cold War period, 
the opposition between NATO and the Warsaw Pact could put political limitations on integration which already was 
possible due to advances of transport and communication. In the 1970s, Realism has found in academia, within 
the International Relations, a rival theory that have a great explanatory power for rearrangement of the future 
order: liberalism, understood as a theory pointing the international institutions and the interdependence of trade 
as powerful forces to explain the power relations globally. Of this theory, Joseph Nye and Robert Keohane brought 
the idea of complex interdependence which proposed an alternative model to explain the power relationships in the 
world that removed states of their unwavering role of only relevant actor in the World Order. The end of the Cold 
War contributed to the questioning of political realism and gave strength to various models, if not disregarded the 
relevance of state for global power relations, became formidable competitors side by side. It’s the scenario that explains 
the largest adherence of presuppositions of Nye and Keohane in academic papers. In this context, the invasion of Iraq 
by the U.S. and its allies in 2003 served as a great chance to reflect on the possibilities of Realism and Liberalism in 
contemporary times. Through the 2003 invasion of Iraq, this work intends point to two different ways to interpret 
the same event in the light of Realism and Liberalism, aiming at finding their limitations on a world still in transition 
with regard to consolidation or extinction of its analytical assumptions. To do so, it focuses on the characteristics of 
the contemporary world coming jeopardizing some realistic assumptions.

KeyWords. Realism, Liberalism, Iraq invasion, World Order.

GEOGRAFIA POLÍTICA E GEOPOLÍTICA CLÁSSICA E CONTEMPORÂNEA DOS SÉCULOS XX E XXIEIXO I



A REFLEXÃO SOBRE A EFICIÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS REALISTAS...

diagramação: letra1@editoraletra1.com

Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 183-194. ISBN 978-85-63800-17-6

184

APRESENTAÇÃO DO TEMA

O mundo nem sempre esteve dividido em um sistema de Estados separados. Um sistema de 
Estados (ou sistema internacional) se forma quando dois ou mais Estados têm suficiente contato 
entre si, com suficiente impacto recíproco em suas decisões, de tal forma que se conduzam, pelo 
menos até certo ponto, como partes de um todo (Bull, 2002). A forma dominante de leitura do 
sistema internacional na virada dos séculos XIX e XX é o sistema anárquico de Estados, composto 
de Estados que são relativamente coesos, porém, sem nenhum governo superior acima deles 
(NYE, 2009). O período retratado é marcado por grandes divergências no ambiente europeu 
protagonizadas pelos tradicionais impérios coloniais e pelos poderes estatais em ascensão. Neste 
contexto, tornaram-se icônicas as obras de Friendrich Ratzel (Geografia Política de 1897), Halford 
Mackinder (O pivô geográfico da história de 1904) e Camille Vallaux (O solo e o Estado de 1910). 
Tais obras tiveram ao seu modo grande papel para o desenvolvimento da geografia política e da 
geopolítica. Coube, contudo, a Rudolf Kjéllen, a cunhagem do termo geopolítica. O autor em questão 
concebia a geopolítica como um ramo autônomo da ciência política, distinguindo-a da geografia 
política, para ele um sub-ramo da geografia (COSTA, 2013). Caberia à geografia política um caráter 
de neutralidade científica, enquanto que a geopolítica seria um fazer orientado ao atendimento 
dos interesses do Estado. Os autores alemães pós-Ratzel experimentaram o estigma de possuírem 
em suas abordagens um caráter apologético e doutrinário, carente de validação epistemológica. 
Nesse sentido, a geopolítica alemã teria renunciado deliberadamente a todo espírito científico. 
Crítica semelhante poderia ser feita ao inglês Halford Mackinder, que se inspirou no contexto da 
rivalidade anglo-russa e na oposição dos poderes marítimo britânico e terrestre czarista (Mello, 
1999). Sua leitura de mundo servia também como um alerta aos estrategistas britânicos o que lhe 
custou a alcunha de russófobo (PARKER, 1998). Conclui-se, a partir das definições propostas, que 
é impossível existir uma geopolítica universal, pois seria conceitualmente contraditório. Afinal, 
a geopolítica ficou conhecida como um saber direcionado para o interesse do Estado sendo assim 
muito particular para ser universal.   

Ao longo do século XX o campo das relações internacionais conheceu uma série de teorias que 
tentam explicar como se dá a dinâmica do sistema internacional. A teoria mais tradicional e que era 
dominante no início do século em questão era o realismo político. O realismo tem sido a tradição 
dominante no pensamento sobre a política internacional. Os realistas partem do pressuposto que 
existe um sistema anárquico de estados (NYE 2009), ou seja, não há uma autoridade que esteja 
acima das grandes potências estatais e que seja capaz de manter a ordem internacional a partir de 
determinadas leis ou princípios. De acordo com Jackson & Sorensen (2007), o realismo baseia-se 
em quatro premissas básicas:

• uma visão pessimista da natureza humana;
• uma convicção de que as relações internacionais são necessariamente conflituosas e os 

conflitos internacionais são, em última análise, resolvidos por meio da guerra;
• apreciação pelos valores da segurança nacional e da sobrevivência estatal;
• um ceticismo básico com relação à existência de um progresso comparável ao da vida 

política nacional no contexto internacional. (JACKSON & SORENSEN, 2007, p. 102)
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A partir da segunda metade do século XX, devido às mudanças substanciais na vida política 
nacional e internacional, o realismo político passou a enfrentar, pelo menos em ambiente acadêmico, 
teorias baseadas em princípios contraditórios aos seus e que conseguiam explicar razoavelmente 
determinados fenômenos do seu tempo. O fim da balança bipolar da Guerra Fria foi, neste 
particular, um marco notável à medida que possibilitou um rearranjo da ordem internacional 
que foi favorável à ascensão de teorias concorrentes ao realismo. Os atentados terroristas de 11 
de Setembro de 2001 deram origem a uma grande empreitada militar norte-americana na Ásia, 
iniciada com a invasão do Afeganistão e posteriormente com a invasão ao Iraque ocorrida no 
ano de 2003. Notavelmente a invasão do Iraque e toda a discussão que antecedeu a ação militar 
dos americanos e aliados permitiu que bons argumentos surgissem de teóricos alinhados com o 
realismo e com o liberalismo (corrente das relações internacionais alternativa à tradição realista). 
Desta forma, o episódio em questão transformou-se um importante marco para a reflexão sobre 
a eficiência dos pressupostos realistas na contemporaneidade. Tal reflexão coincide com a própria 
natureza da geopolítica que, nascida como um saber a serviço dos interesses do Estado e diante as 
características do mundo contemporâneo, tenha que levar em conta os pressupostos das correntes 
das relações internacionais para seu aprimoramento epistemológico.  

INTERLOCUÇÃO TEÓRICO-CONCEITUAL

Halford Mackinder, assim como alguns teóricos contemporâneos, considerava em suas análises 
premissas o realismo político. Entretanto, desde Mackinder, importantes mudanças ocorreram no 
mundo. As instituições internacionais passaram a ganhar mais força a partir da Segunda Grande 
Guerra Mundial. A ONU, criada em substituição à Liga das Nações, viu o seu número de membros 
aumentar exponencialmente à medida que o processo de descolonização da África e do Sudeste 
Asiático se aprofundou. Apesar de existirem fisicamente, FMI, OMC, OMS, ONU, dentre outras 
inúmeras instituições, ainda careciam de legitimidade global, que parece só ter sido fortalecida 
com o colapso do bloco soviético. O fortalecimento dessas instituições coloca em xeque o princípio 
realista de que o estado é o principal ator político do sistema internacional. A corrente de pensamento 
concorrente ao realismo e que aposta no protagonismo das instituições no cenário internacional 
é chamada de liberalismo institucional (o liberalismo é uma grande corrente de pensamento das 
relações internacionais que se divide em três subcorrentes: o liberalismo da interdependência, o 
liberalismo sociológico e o institucional, aqui abordado). Os liberais institucionais argumentam que 
as instituições internacionais ajudam a promover a cooperação entre os estados. As instituições 
compensariam a falta de confiança entre os estados em uma ordem tipicamente anárquica (ordem 
global lida pelos realistas no que tange às relações entre os estados). Nesses sentido as instituições 
permitiriam a transformação das relações internacionais de uma “selva caótica de política de poder” 
em um “zoológico de intercâmbio pacífico e regulamentado” (JACKSON & SORENSEN, 2007). Para 
os realistas, as instituições estariam à mercê dos grandes poderes estatais, não sendo capazes de 
retirar o estado de sua posição de principal protagonista das relações internacionais. Este embate 
teórico permitiu o refinamento do discurso institucionalista, como se lê a seguir:
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Os liberais institucionais contemporâneos são menos otimistas do que os seus antecessores 
idealistas – eles concordam que as instituições internacionais podem tornar a cooperação 
mais fácil e provável, mas não acreditam que tais organizações podem sozinhas garantir 
uma transformação das relações internacionais da “selva” para o “zoológico”. Apesar de 
estarem cientes de que os Estados poderosos não serão completamente coagidos, os liberais 
institucionais não concordam com o argumento realista de que as instituições internacionais 
são apenas “pedaços de papel” à mercê total dos Estados poderosos. As instituições são mais 
do que simples subalternas dos Estados fortes; elas possuem uma importância autônoma e são 
capazes de promover a cooperação entre os países. (JACKSON & SORENSEN, 2007, p. 166)    

A intensificação do processo globalização é uma força que atua em pelo menos duas frentes a 
favor do liberalismo e, portanto, contrariamente ao realismo político: na frente da proliferação das 
instituições internacionais e na frente da interdependência econômica. Para a compreensão deste 
duplo papel, se faz necessário, primeiramente, tratar da essência da globalização, principalmente 
com a dinâmica tomada a partir do fim do bloco soviético, em 1991. Objetiva-se, com isso, a 
compreensão da base dos argumentos contrários às premissas realistas.

A intensificação da globalização, a ascensão das instituições e a interdependência 

A década de 1990 marcou diferenças profundas na sociedade em que vivemos. Primeiramente, 
foi o momento em que o socialismo caducou como sistema político econômico, a partir da 
fragmentação da URSS. Em mundo sem a bipolaridade político econômica, entra em cena a era 
dos grandes blocos econômicos. Estes buscavam potencializar as relações regionais entre países que 
se aproximaram economicamente como nunca se registrou. Medidas extremamente protecionistas 
passaram a ser mal vistas no mercado e serviam para afastar investimentos estrangeiros. A ideia 
de um Estado extremamente regulador se despedaçou frente aos nossos olhos, dando espaço para 
a concepção do Estado Mínimo, mais adequado para um mundo em que a flexibilização produtiva 
era um dos principais motes do capitalismo. Ao mesmo tempo, os avanços das telecomunicações 
- sobretudo a popularização da Internet - ajudaram a revolucionar o caduco modo de produção 
dando início a uma era em que os limites do palco das atividades econômicas privadas e estatais se 
expandiram. David Harvey em seu livro “A condição pós-moderna”, compartilha dessa percepção 
que aponta para características peculiares do mundo no final do século XX:

Se houve alguma transformação na economia política do capitalismo no final do século XX, 
cabe-nos estabelecer quão profunda e fundamental pode ter sido a mudança. São abundantes 
os sinais e marcas de modificações radicais em processos de trabalho, hábitos de consumo, 
configurações geográficas e geopolíticas, poderes e práticas do Estado, etc. No Ocidente, 
ainda vivemos em uma sociedade em que a produção em função de lucros permanece como o 
princípio organizador básico da vida econômica. (HARVEY, 2004, p.117)

A flexibilização produtiva, que se consagrou no final do século XX, é o resultado de uma 
atuação racional dos grandes empreendedores que viam nas novas tecnologias a possibilidade 
de fixarem sua base produtiva a muitas centenas de quilômetros do mercado consumidor de 
seu interesse. O cenário em questão foi construído mediante a ascensão de novas vantagens 
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comparativas que, equacionadas, deram luz a uma nova organização produtiva, caotizando a 
antiga divisão territorial do trabalho. O barateamento dos transportes associados à existência de 
países dotados de leis ambientais menos rígidas bem como impostos e mão-de-obra mais baratas 
mudaram a geografia da produção e da circulação, fazendo com que a antiga dicotomia proposta 
pela Divisão Internacional do Trabalho tenha se modificado. A nova geografia da produção e da 
circulação não foi desenhada apenas pela existência de novas áreas de produção, que permitiu que 
muitos produtos consumidos no ocidente apresentem o  registo “Made in” Indonésia, Bangladesh 
ou Vietnã. Foi desenhada também pela existência de novos mercados consumidores potenciais que 
fazem com que empresas anteriormente genuinamente europeias, japonesas ou americanas cogitem 
a mudança do seu centro de decisões para países situados naquilo que outrora se convencionou 
chamar de terceiro mundo. Tais condições descritas contribuem para o cenário presente na obra 
de Fareed Zakaria intitulada “O mundo pós-americano”:

os dois edifícios mais altos do mundo erguem-se em Taipei e Dubai. O homem mais rico 
do mundo é mexicano, a maior empresa de capital aberto é chinesa e o maior fundo de 
investimentos tem sede nos Emirados Árabes Unidos. O maior avião do mundo está sendo 
fabricado na Rússia e na Ucrânia, a maior refinaria está em construção na Índia e as fábricas 
mais gigantescas estão todas na China. Os cassinos de Macau faturam mais do que os de Las 
Vegas. A maior indústria cinematográfica não é Hollywood, mas Bollywood, na Índia. Nove 
dos dez maiores shoppings do mundo situam-se fora dos Estados Unidos e o maior de todos 
funciona em Beijing (ZAKARIA, 2008, p.12-13). 

A ideia de um mundo pós americano, defendida por Zakaria, defende a ascensão de um poder 
estatal em substituição a outro decadente. As premissas levantadas em seu livro no parágrafo 
anterior são explicadas pela existência de um mundo que se organiza de forma interdependente. É 
menos importante a discussão acerca da ascensão de uma nova potência em substituição a outra. 
Torna-se mais relevante é o surgimento de uma nova era em que o Estado abre mão de parte do 
seu escopo de atuação a favor do mercado, contribuindo para que as relações interestatais se 
intensifiquem. Como consequência da fluidez econômica que vem ignorando limites políticos, 
o poder relativo dos Estados Unidos vem declinando a favor de outros estados. A partir deste 
cenário é razoável afirmar que o Estado mais poderoso será aquele que desfrutar de uma ação da 
iniciativa privada mais pujante. A essência do seu poder será o bem-estar econômico de todo o 
sistema mundial, dado o elevado grau de internacionalização das economias. 

Concentremos no exemplo chinês. A China intervém no mercado de forma acima da média 
entre as nações, tem mantido sua moeda sobrevalorizada e apesar dessas medidas intervencionistas 
garante elevadas taxas de crescimento anuais. Contudo, terá que repensar em um futuro próximo 
esta estratégia. Neste momento, chineses estão ganhando mercados e produzindo a ruína econômica 
de alguns setores em outros países. Quanto mais a produção da riqueza mundial se concentrar na 
China, maior a chance do modelo chinês exportador se esgotar, afinal, no momento em que não 
contar com a boa saúde econômica dos seus clientes além-mar as exportações tendem a diminuir. 
Por essa razão a internacionalização dos investimentos chineses e a menor regulação dos mercados 
é um cenário de médio prazo razoável para a pretensa nova superpotência. 
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A manutenção da ordem econômica mundial faz parte do escopo de preocupações de organismos 
como o Fundo Monetário Internacional. A ajuda econômica à Grécia em crise não é simplesmente 
um favor aos gregos: é principalmente uma ação que visa o equilíbrio sistêmico.  A construção da 
noção de um sistema econômico global foi principalmente consolidada pela fl exibilização produtiva. 
Harvey (2004) ajuda a entender o novo mundo que permite a fl exibilização produtiva ao utilizar a 
expressão “compressão do tempo-espaço”. Justifi ca a expressão e discorre sobre ela neste trecho: 

Uso a palavra compressão por haver fortes indícios de que a história do capitalismo tem se 
caracterizado pela aceleração do ritmo de vida, ao mesmo tempo em que venceu as barreiras 
espaciais em tal grau que por vezes o mundo parece encolher sobre nós. O tempo necessário 
para cruzar o espaço e a forma como costumamos representar esse fato para nós mesmos 
são indicadores úteis do tipo de fenômeno que tenho em mente. À medida que o espaço 
parece encolher em uma aldeia global de telecomunicações e numa espaçonave terra de 
interdependências ecológicas e econômicas – para apenas usar duas imagens conhecidas 
e corriqueiras -, e que os horizontes temporais se reduzem a um ponto em que só existe o 
presente (o mundo do esquizofrênico), temos de aprender a lidar com um avassalador sentido 
de compressão dos nossos mundos espacial e temporal. (HARVEY, 2004, p.219)

A aniquilação do tempo pelo espaço. HARVEY (2004, p.220)
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As novas relações quebraram antigos paradigmas. Partindo de um pressuposto ligado à corrente 
realista de pensamento, podemos fazer a seguinte analogia: temos agora um ecossistema (que 
seria o mundo) em que os animais selvagens (que seriam os Estados com seus desejos expansivos e 
também ligados à sobrevivência) estão muito próximos. Para evitar a extinção em massa dos mais 
frágeis e por consequência, em um segundo momento, do topo da cadeia alimentar, as instituições 
surgem na intenção de transformar a selva em um zoológico dotado de regras. Como já foi dito, os 
realistas diriam que a razão de estado ainda impera à medida que as regras estariam a serviço dos 
mais fortes. Mesmo que seja razoável considerar essa premissa, é plausível admitir que algumas 
instituições, ainda que de forma incipiente, tem se voltado contra os interesses de algumas 
potências. Para endossar este raciocínio, trazemos alguns exemplos. O primeiro, ocorrido no ano 
de 1989, no contexto do final da Guerra Fria, é o evento conhecido como Consenso de Washington. 
Este evento foi um encontro entre um grupo de países latino-americanos que estavam bastante 
endividados devido a grande crise econômica que marcou a década de 1980. Neste encontro, o 
FMI – Fundo Monetário Internacional – atrelou a retomada de novos empréstimos feitos pelos 
latinos a uma série de medidas político econômicas que iam no sentido da diminuição dos gastos 
públicos. Desta forma, a poderosa instituição financeira via nas medidas neoliberais a adoção de 
uma melhor disciplina fiscal que poderia, em seus argumentos, diminuir o risco de moratória. Por 
outro lado, intelectuais alinhados com ideologias não liberais, impacientes pelos acontecimentos 
que ocorriam em sequência num mundo em que o capitalismo liberal parecia triunfar, acusavam 
o FMI de estar fazendo o jogo sujo das grandes potências. O interesse seria, para os acusadores, 
da inauguração de uma grande era de privatizações das gigantescas estatais latinas que poderiam 
abrir oportunidades para os empresários do hemisfério setentrional. Dentre estas oportunidades 
estaria a chance dos investidores consolidarem sua presença nestes novos mercados em expansão, 
livre de uma concorrência estatal que poderia ser desleal (afinal, o Estado pode não jogar as regras 
do mercado) e, não obstante, a chance de comprar grandes estruturas produtivas estatais a preços 
módicos. Este episódio, apesar de estar subentendido o interesse das nações do hemisfério norte, 
poderia ser entendido pelos mais ingênuos como uma tentativa sincera do FMI em organizar as 
finanças dos latinos. A história parece se repetir quando acompanhamos a recente situação da Grécia 
no calvário de sua crise financeira. A fórmula praticada pelas instituições se repete: empréstimos 
condicionados a novos comportamentos tidos como disciplinados no âmbito fiscal. Não é de se 
surpreender que a população grega, atenta as exigências da União Europeia e dos organismos 
financeiros no sentido de impor corte de gastos públicos ao seu país, tenha ido às ruas protestar, 
vez ou outra de forma violenta.

Um segundo exemplo é dado pela submissão dos países aos regulamentos dos blocos 
econômicos. Ao integrar um bloco econômico, a nação deve obedecer a uma série de regras que 
foram impostas para a assinatura do bloco, o que pode ser entendido como uma limitação da 
soberania via integração político-econômica. O imbróglio acerca da entrada ou não da Venezuela 
no Mercosul é emblemático neste sentido. Segundo Brum (2010):

As principais críticas que ensejam a demora na aprovação (da entrada da Venezuela no Mercosul) 
se referem ao modelo político venezuelano. O presidente Hugo Chavez está há mais de dez 
anos no poder e aprovou em fevereiro lei que permite a reeleição ilimitada. A mesma matéria 
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do jornal do Senado afirma que “os opositores à adesão do país ao Mercosul, cujo principal 
representante é Fernando Collor (PTB-AL), acusam a Venezuela de não cumprir a cláusula 
democrática do Mercosul. (BRUM, 2010, p. 36-37)

Considerando que o mundo encontra-se em estado avançado de regionalização a partir dos 
blocos econômicos, a posição do isolamento torna-se um castigo a uma nação. Desta forma, há 
uma busca incessante pelos acordos econômicos e para a facilitação da expansão do comércio bi 
e multilateral. Há uma tendência clara no sentido da integração político econômica, ainda que 
algumas nações sejam mais protecionistas do que outras. O país que não joga as regras do jogo 
comercial colherá as consequências da sua opção de se tornar um pária no globalizado mundo 
contemporâneo. Partindo do pressuposto que estes argumentos são irrefutáveis, temos um 
axioma perverso: as chances de bem-estar econômico de uma nação aumentam quanto maior for 
a deterioração de sua soberania. 

O cumprimento das normas dos blocos que as nações passam a integrar não é visto, na maior 
parte das vezes, como perda de soberania. Isto se deve pela percepção, amplamente aceita, de 
que a abertura de mercados é positiva e somente países com regimes democráticos são dignos de 
integrarem determinados “clubes fechados” –  como é o caso da intensa discussão que envolveu a 
entrada da Venezuela no Mercosul. Beirou a ironia a oposição Paraguaia à entrada da Venezuela ao 
Mercosul, sobretudo se considerarmos que o argumento contrário a sua entrada era a natureza do 
regime político venezuelano. O Paraguai, que fazia feroz oposição à entrada da Venezuela, sofreu 
suspensão pelos demais membros devido ao impeachment sofrido pelo então presidente Fernando 
Lugo. Os países do bloco utilizaram a instituição “Mercosul” como tentativa de restabelecimento 
do status quo ante. Por mais subjetivo que seja a interpretação política de um impeachment (do 
julgamento do observador acerca do processo no sentido de definir se transcorreu mediante as 
instâncias normais do regime democrático ou se foi um golpe de Estado), o Mercosul posicionou-se 
claramente como opositor ao mesmo. Poderíamos colher inúmeros outros exemplos que reforçariam 
a tese de que as instituições tem interferido no comportamento dos Estados, que passam a se 
comportar de maneira cada vez mais padronizada. 

A outra face da globalização que contribui para a desmitificação dos princípios realistas é a da 
interdependência entre as nações. Richard Rosencrance, que é um ator alinhado a uma visão que 
se opõe a perspectiva da teoria realista, argumenta que durante muito tempo os países resolveram 
os seus conflitos através da força, fato que faz cada vez menos sentido no mundo contemporâneo. 
Para reforçar o seu argumento, chama a atenção para o fato de que, na segunda metade do século 
XX, países que não adotaram a opção da militarização e apostaram na sua capacidade de exportação 
e desenvolvimento industrial, se consolidaram como grandes potências econômicas, como é o caso 
da Alemanha e do Japão. Jackson e Sorensen (2007) trazem a essência do argumento trazido por 
pensadores desta corrente das Relações Internacionais, que se enquadra, por exemplo, Richard 
Rosencrance:

Basicamente, os liberais da interdependência argumentam que a alta divisão do trabalho 
na economia internacional intensifica a interdependência, desestimulando e reduzindo os 
conflitos violentos entre os Estados. Apesar de permanecer o risco dos Estados modernos 
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retomarem a opção militar e iniciarem mais uma vez corridas armamentistas e confrontos 
violentos, a probabilidade de isso ocorrer é baixa. Hoje, a guerra ocorre nos países menos 
desenvolvidos, onde, de acordo com Rosencrance, os níveis mais baixos de desenvolvimento 
econômico mantêm a terra como um fator dominante na produção onde a modernização e a 
interdependência são bem mais fracas. (JACKSON & SORENSEN, 2007, p. 160)

Os argumentos de Rosencrance são liberais à medida que o autor avalia que o desenvolvimento 
técnico desvincula a relação direta que se estabelecia entre a terra e o desenvolvimento econômico. 
Assim, as relações econômicas internacionais proporcionariam um desenvolvimento econômico 
mais intenso.  A ideia ligada a terra e ao poder alude à noção do lebensräum de Friedrich Ratzel, 
que, à sua época, fazia mais sentido do que no mundo contemporâneo (pela primazia da terra como 
fator dominante na produção combinada com o baixo grau de internacionalização da economia 
frente à contemporaneidade). O argumento de Rosencrance que associa a interdependência 
econômica entre as nações e a improbabilidade de conflitos é endossada por Joseph Nye (2002), que 
classifica os países em três grupos: o primeiro seria composto por países pobres e pré-industriais; 
o segundo por estados industrializados em processo de modernização e o terceiro em sociedades 
pós-industriais. Nye (2002) considera que o uso da força como opção para a solução de conflitos 
é comum no primeiro tipo de país, aceitável no segundo e menos tolerada no terceiro. 

Já a noção da existência de uma interdependência complexa entre os Estados, causada pela 
multiplicação das interconexões globais de toda ordem, movimentos migratórios internacionais, 
fluxos de bens e serviços e tudo aquilo que denota fluidez e permeabilidade através dos limites 
políticos é resgatada na obra Poder e Interdependência de Robert Keohane e Joseph Nye (1989). 
Nesta obra os autores refletem sobre os novos atores e sobre a nova dinâmica que permeia as 
relações estatais.  

Em termos simples, a dependência significa um estado de estar sendo determinado ou 
condicionado por uma força externa. A interdependência, na sua acepção mais simples, 
significa dependência mútua. Interdependência na política mundial alude a situações de efeitos 
recíprocos entre as nações e entre atores em diferentes países. (KEOHANE & NYE, 1989, p.8) 

Os argumentos expostos até aqui apresentaram de que forma a globalização pode colocar em 
risco os pressupostos realistas, seja através do fortalecimento das instituições internacionais ou 
da interdependência econômica. Contudo, o episódio da invasão do Iraque em 2003 permitiu que 
realistas e liberais o utilizasse como exemplo para aclamar a validade dos pressupostos teóricos 
que acreditam. É o que veremos a seguir.    

A invasão do Iraque em 2003 através da via explicativa do realismo e do liberalismo

Após a ocorrência dos Atentados Terroristas de 11 Setembro de 2001 nos Estados Unidos, o 
Afeganistão tornou-se um alvo a ser retaliado. Isto se deve pela percepção dos Estados Unidos de 
que o governo de Cabul abrigava Osama Bin Laden e sua rede terrorista Al Quaeda. Em uma ação 
militar relativamente rápida, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão e retiraram do poder o 
grupo Talebãn. Em um discurso do então presidente George W. Bush após a tomada de Cabul, no 
contexto daquilo que ficou conhecido como Cruzada contra o terror, o Iraque, o Irã e a Coreia do 
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Norte foram incluídos em uma categoria chamada de Eixo do Mal. Estavam inseridos nesta categoria 
países que contribuíam negativamente para a manutenção da Ordem Internacional através do 
apoio a grupos terroristas e do militarismo irracional. As chocantes imagens dos Atentados de 11 
de Setembro contribuíram para a criação de uma comoção global em que a invasão do Afeganistão 
pouco foi questionada como uma ação legítima ou não. Era como uma retaliação necessária e 
positiva contra grupos que matam civis indiscriminadamente. O planejamento estratégico norte-
americano alçou o Iraque como alvo americano após a invasão do Afeganistão, o que foi demonstrado 
pelo discurso de George W. Bush. Contrariamente à empreitada militar em território afegão, os 
Estados Unidos colheu ferrenha oposição internacional ao se colocar como protagonista de uma 
nova guerra, contra a ditadura de Saddam Hussein.

 O Iraque era, naquela altura, um país arruinado do ponto de vista econômico. Desde a 
Guerra do Golfo de 1991 travada pela intolerância da comunidade internacional quanto a anexação 
iraquiana do Kuwait, o país sofria com o programa Oil for Food, que embargava o petróleo iraquiano 
e visava diminuir a capacidade do país em adquirir armas. O programa aparentemente cumpria a 
sua função, mas tinha também um alto custo social. Apesar de todas as evidências da fragilidade 
iraquiana, Washington usou o argumento de que o Iraque possuía armas de destruição em massa, 
através do discurso veemente do seu então secretário de Estado Colin Powell. Através dos discursos 
das autoridades dos países que pertencem ao Conselho de Segurança, os Estados Unidos sabiam 
que não podiam contar com a aprovação da intervenção militar por parte da ONU. A instituição 
internacional, pelo seu lado, diante de uma situação em que poderia perder a sua legitimidade (no 
caso de uma decisão por ela tomada ser desrespeitada), desdobrou-se em busca de um consenso 
entre os envolvidos. Para tanto, nomeou uma inspeção ao Iraque chefiada pelo diplomata sueco 
Hans Blix, entre os meses finais de 2002 e iniciais de 2003, em busca das alardeadas armas de 
destruição em massa, que poderiam legitimar a ação militar norte-americana (ou pelo menos dar 
novos elementos ao processo de negociação que ocorria no Conselho de Segurança da ONU). Blix 
assim revelou sobre a inspeção, que colheu um resultado contrário aos interesses norte-americanos:

Do ponto de vista dos Estados unidos, a evolução em 2003 foi problemática. Enquanto 
os inspetores identificaram mísseis que de certa forma excediam o alcance permitido e 
supervisionaram sua destruição, não encontraram quaisquer armas que não tivessem sido 
relatadas, nem explicações verossímeis para a ausência delas. Os iraquianos protestaram, 
mas comportaram-se bem. Eles sequer fizeram resistências sérias às inspeções de dois locais 
presidenciais – provavelmente, para eles, os lugares mais sacrossantos do Iraque. (BLIX, 2004, 
p. 29)

O resultado da inspeção não contribuiu para a resolução das divergências dentro do Conselho 
de Segurança. Na verdade, serviu para aprofundá-las. Sabedor que a votação no Conselho de uma 
resolução favorável a intervenção militar no Iraque era improvável, os Estados Unidos antecipa 
o posicionamento oficial das Nações Unidas e invade o Iraque. O caminho da invasão terrestre 
até Bagdá é sem resistência, o que endossou a tese de que a deterioração econômica provocada 
pelos anos de embargo do petróleo havia limitado de fato a manutenção de instituições-chave no 
país de Saddam Hussein, como, por exemplo, as forças armadas. Iniciaria ali um longo período de 
ocupação do país, que passaria por um processo semelhante ao do Afeganistão de state building 
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(construção de Estados), que incluiria a criação de instituições autossustentadas que possam 
sobreviver à retirada da intervenção estrangeira (Fukuyama, 2005). Vimos, posteriormente, com 
sinais claros em 2014, que após a retirada das tropas americanas do Iraque feitas durante a gestão 
de Barack Obama (ação que era uma das promessas de sua campanha) a construção do Estado 
iraquiano mostrou-se imperfeita. Afinal, em pouco tempo após a saída das tropas, insurgentes 
tomaram a cidade de Mosul no norte do Iraque e declararam a criação de um Califado Islâmico que 
se estende até as terras da conturbada Síria, que experimenta uma longa guerra civil. 

 O episódio da invasão norte-americana e dos seus aliados ao Iraque permitiu ser interpretado 
pelo ponto de vista do realismo e do liberalismo. A princípio isto soa estranho, pois as duas 
correntes de pensamento das Relações Internacionais defendem pressupostos bem diferentes. Para 
os realistas, a invasão do Iraque representou a ação da principal potência a favor do seu interesse. 
Os Estados Unidos queriam invadir o Iraque e ignoraram os trâmites finais da ONU (deveria, em 
tese, esperar pela votação do Conselho de segurança no período pós-inspeções). Assim, o Estado 
mais poderoso ignorou a principal instituição internacional bem como a posição de vários países 
contrários a Guerra e invadiu o Iraque, mostrando que o princípio do realismo que coloca o Estado 
como principal ator das Relações Internacionais se apresenta válido.  

 Por outro lado, os liberais institucionalistas argumentaram que os Estados Unidos, apesar 
de ser a nação mais poderosa do planeta, inaugurou um extenso debate com diversas lideranças 
mundiais em diferentes níveis para conseguir convencê-los de que a invasão do Iraque era necessária. 
O discurso do eixo do mal de George W. Bush foi feito no final de 2001 e somente em março de 2003 
a invasão do Iraque foi colocada em prática. Foram quinze meses de amplos debates mostrando 
que os Estados Unidos levou em conta a ideia de respeitar as divergências quanto a invasão. 
Mesmo considerando que a invasão ocorreu antes da votação do Conselho de Segurança, há de 
se considerar que, mediante a probabilidade de veto a ação americana feita por este organismo 
internacional, a invasão ocorreu em um momento menos danoso para a imagem da instituição. 
Esta discussão é sintetizada pelo argumento de Joseph Nye em 2002, antes mesmo do desfecho 
do imbróglio iraquiano-estadunidense, que traz a ideia de que o paradoxo do poder americano no 
final deste milênio é que ele é muito grande para ser desafiado por qualquer outro Estado, mas não 
é grande o suficiente para resolver problemas como o terrorismo global e a proliferação nuclear. 
Os americanos precisam da ajuda e do respeito das outras nações (NYE, 2002). 

RESULTADOS FINAIS 

O episódio da invasão do Iraque feita pelos Estados Unidos e seus aliados é um ótimo exemplo 
para o teste dos pressupostos realistas na contemporaneidade. Os pressupostos realistas, que eram 
dominantes enquanto leitura de mundo no início do século XX, ou seja, à época do nascimento 
da geopolítica enquanto subárea do conhecimento,  foram desafiados pelas mudanças ocorridas 
com maior intensidade na segunda metade do século passado, que contribuíram não só para a 
expansão do comércio global como também para o aumento do número e do poder das instituições 
internacionais. Neste particular, a intensificação do processo de globalização verificado após o 
fim da Guerra Fria foi um grande catalisador. Ainda que faça sentido pensar que a vontade da 
maior potência mundial acabou prevalecendo com a invasão do Iraque, o episódio serve para 
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mostrar-nos que talvez não seja prudente levarmos em conta os pressupostos realistas de forma 
cega. Afinal, os Estados Unidos fez uma grande campanha global de convencimento durante o ano 
de 2002 buscando alianças e legitimar a sua ação militar contra o regime de Saddam Hussein. A 
complexidade das relações interestatais que colocaram em cena novos atores além dos Estados 
obriga-nos a levar em conta a nova dinâmica que se desenha. Mesmo que o Estado ainda prevaleça 
como principal ator político das Relações Internacionais, parece prudente levarmos em conta a 
ascensão de atores não estatais que vez ou outra acabam interferindo no fazer e na interpretação 
geopolítica.    
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RESUMO. Com o fim da Guerra Fria, a interação entre os Estados sul-americanos passou a desfrutar de maior 
autonomia. Nesse subsistema, o Brasil figura como uma potência regional, uma vez que detém capacidades materiais 
superiores aos seus vizinhos sem, contudo, possuir recursos suficientes projetar sua influência em nível global. Em 
termos gerais, o término da ordem bipolar e a maior difusão do poder mundial não só ampliaram a margem de manobra 
das potências regionais ante as grandes potências, mas também tornaram mais complexo o exercício da liderança 
no seu entorno estratégico. Assim, os países vizinhos, amiúde, ensaiam contrabalançar sua influência, recusando-
se a conceder-lhe a aceitação e a legitimidade almejadas. Não raro, esses países buscam fortalecer as relações com 
a superpotência estadunidense ou com outras grandes potências extrarregionais, visando a aumentar seu poder 
de barganha perante a potência regional. Durante os dois governos Lula, o Brasil logrou conquistar significativos 
avanços na integração sul-americana por meio da ampliação do Mercosul e do advento da Unasul, na qual se destaca 
a ausência conspícua dos EUA. Em face do sepultamento das negociações da ALCA e do crescimento da influência 
regional brasileira, os EUA reformularam sua estratégia vis-à-vis a América do Sul, investindo na assinatura de 
acordos de comércio bilaterais com alguns países da região. Recentemente, estimularam a criação da “Aliança do 
Pacífico”, a qual se vincula ao ambicioso projeto estadunidense de criação da Parceria Trans-Pacífico. No âmbito 
militar, ensaiaram estreitar a cooperação com a Colômbia, mediante o estabelecimento de bases no país, além de 
reativar a IV Frota, o que, per se, demonstra o intento de manter presença mais enfática na região. A determinação 
dos EUA em preservar sua ascendência estratégica sobre a América do Sul juntamente com a existência de iniciativas 
distintas de integração (Unasul e Aliança para o Pacífico) tornam a geopolítica do subcontinente mais complexa. Este 
artigo objetiva analisar os principais desafios geopolíticos com os quais o Brasil se defronta para consolidar-se como 
potência regional capaz de liderar integração sul-americana autônoma. Com base na teoria realista e em perspectiva 
geopolítica, propõe-se a hipótese de que a relutância de o país em desempenhar um papel mais assertivo na América 
do Sul torna o subcontinente mais vulnerável às interferências de potências extrarregionais e ao surgimento de 
dinâmicas integracionistas concorrentes, o que representa uma ameaça à continuação e ao aprofundamento de um 
projeto de integração autóctone.

PALAVRAS-CHAVE. América do Sul, Geopolítica da Integração e Potência Regional. 

ABSTRACT. With the end of the Cold War, the relations among the South-American States have been marked by 
greater autonomy. In that subsystem, Brazil plays the role of regional power, since it has superior materials capabilities 
in comparison with its neighbors, though without sufficient means to project its influence globally. In general, the end 
of the bipolar order and the diffusion of global power have increased the regional powers’ leeway with regard to great 
powers. At the same time, regional powers face a more complex strategic environment in which they should exert 
their leadership. Neighboring countries often try to counterbalance regional powers` influence by refusing to grant 
them aspired acceptance and legitimacy. Frequently, neighbors seek to strengthen their relations with the American 
superpower or other extra-regional powers in order to enhance their bargaining power vis-à-vis the regional power. 
During Lula administration, Brazil succeeded in making significant progress in South-American integration through 
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the expansion of Mercosur and the creation of Unasur in which one may notice the conspicuous absence of the United 
States. Due to the rejection of FTAA and the growth of Brazilian regional influence, the United States has redefined 
its strategy towards South America, thereby signing bilateral trade agreements with some countries in the region. 
More recently, the American government has stimulated the foundation of the Pacific Alliance, which is linked to its 
major project of the Trans-Pacific Partnership. The United States’ interest in maintaining its strategic influence over 
South America as well as the existence of contrasting integration initiatives (Unasur and the Pacific Alliance) add 
new complexity to regional landscape. This article aims to analyze the key geopolitical challenges that Brazil faces 
so as to consolidate itself as a regional power capable of leading an autonomous South- American integration. Based 
on realism theory and a geopolitical approach, we formulate the hypothesis that Brazil´s reluctance to play a more 
assertive role in South America renders the region more vulnerable to foreign encroachment and competing dynamics 
of integration, which pose a threat to the continuation and deepening of an independent integration process.

KEYWORDS. South America, Geopolitics of Integration, Regional Power.

INTRODUÇÃO

O Brasil sobressai como a única potência regional capaz de promover uma integração da 
América do Sul estribada em uma lógica de autonomia voltada para a paz e o desenvolvimento. 
A partir de 2000, o país soube fazer uso inteligente do aumento de suas capacidades econômicas, 
políticas e diplomáticas, a fim de preencher certo vácuo de liderança deixado pelos EUA na América 
do Sul. A crescente disposição de Washington em reverter essa tendência, por meio do estímulo 
a novos arranjos diplomáticos envolvendo algumas potências secundárias do subcontinente, põe 
à prova as habilidades agregadoras do Brasil.

O presente artigo visa a analisar os principais desafios estratégicos com os quais o Brasil se 
defronta para consolidar-se como potência regional capaz de liderar uma integração autônoma 
da América do Sul, entendida como um espaço de lugares1. Com base em perspectiva realista das 
Relações Internacionais, formula-se a hipótese de que a relutância do Brasil em desempenhar um 
papel mais assertivo na América do Sul torna o subcontinente mais vulnerável a interferências 
de potências extrarregionais, notadamente os EUA, o que representa uma ameaça à continuação 
e ao aprofundamento dos projetos do Mercosul ampliado e da Unasul.

A DINÂMICA REGIONAL NO PÓS-GUERRA FRIA

Diante do fim da ordem bipolar da Guerra Fria, a interação entre Estados adjacentes em uma 
dada região2 passou, em termos gerais, a desfrutar de maior autonomia, uma vez que a dinâmica 
regional deixou de ser predominantemente determinada pela lógica da rivalidade sistêmica entre 
os EUA e a antiga União Soviética. Nesse novo contexto internacional, os EUA mantiveram, no 
entanto, sua condição de superpotência mundial com capacidade de projetar seu poder sobre 
todas as regiões do globo (BUZAN & WAEVER, 2003, p. 34-37). Mesmo assim, a partir de 2003, 

1 A noção de espaço de lugares vincula-se ao anseio de plasmar uma região territorialmente definida e imbuída de uma identidade 
própria. Essa concepção contraste com o conceito mais fluido de espaço de fluxo cuja ênfase recai sobre a participação nas 
cadeias produtivas globais com base em uma lógica liberal (LIMA, 2013, p. 199).

2 O conceito de região comporta não só uma dimensão geográfica, mas também, sobretudo, uma conotação política. Nesse senti-
do, a definição de região é historicamente construída pelos policy-makers e acadêmicos, refletindo expressões espaciais de poder. 
A escolha da definição de uma dada região não é, portanto, isenta de interesses nem estática, podendo ser alterada com base 
em desígnios geopolíticos (POSTEL-VINAY, 2011, p. 21). Este artigo lida com a América do Sul na condição de um subsistema 
regional do sistema internacional, reconhecendo que essa definição encontra-se em sintonia com a decisão da diplomacia brasi-
leira de priorizar o subcontinente sul-americano no lugar da categoria mais imprecisa de América Latina.
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ante as dificuldades oriundas da invasão do Iraque, Washington começou a padecer de uma crise 
de liderança, a qual se agravou com a crise financeira de 2008. Essa situação proporcionou às 
potências regionais3 maior latitude para defender seus interesses nacionais nas distintas regiões 
geopolíticas do mundo (FIORI, 2008, p. 37 e 40).

Na atualidade, as distintas regiões figuram, portanto, como os “tabuleiros geopolíticos” 
do sistema internacional onde se travam as disputas mais acerbas pela acumulação de poder e 
de riqueza. Nesse subsistema, a potência regional distingue-se dos demais vizinhos em termos 
de capacidades materiais e exerce influência considerável sobre a ordem existente, contribuindo 
significativamente para definir se a mesma está mais voltada para um viés competitivo de balança 
de poder ou de integração (STEWART-INGERSOLL & FRAZIER, 2012, p. 6, 56). 

Ainda que as potências regionais disponham de maior margem de manobra frente à 
superpotência, o exercício da liderança no seu entorno estratégico tornou-se mais complexo. Assim, 
alguns países vizinhos (notadamente as potências secundárias4) ensaiam amiúde contrabalançar 
a influência das potências regionais, recusando-se a conceder-lhes a aceitação e a legitimidade 
almejadas. Não raro, as potências secundárias buscam cultivar relações com a superpotência ou 
com outras grandes potências extrarregionais, visando a aumentar seu poder de barganha perante 
as potências regionais (FLEMES, 2010, p. 103).

Nesse intrincado jogo, uma questão fundamental diz respeito ao grau de proximidade e 
de envolvimento da superpotência global em uma dada região, já que os EUA empenham-se em 
estreitar relações com os demais Estados, a fim de limitar a influência das potências regionais 
(NEL & NOLTE, 2010, p. 878; NOLTE, 2010, p. 884). Nota-se que, desde o fim da Segunda Guerra 
Mundial, os EUA têm sido o ator mais importante na evolução global da ordem e da governança 
regionais. Com efeito, o país caracteriza-se como uma “omnipower”, fazendo-se presente em todas 
as regiões do globo (LEGRO, 2011, p. 175).

A preocupação particular dos EUA com o contexto regional aparece nitidamente no realismo 
ofensivo de John Mearsheimer. O autor define o país como sendo um hegemon regional no Hemisfério 
Ocidental em oposição ao conceito de hegemon global, o qual, para ascender a essa categoria, deveria 
dominar o mundo, implicado, em tese, o fim do sistema interestatal (MEARSHEIMER, 2001, p. 
40-42). O conceito de hegemon regional defendido por Mearsheimer apresenta dois problemas. Em 
primeiro lugar, não espelha de maneira adequada as reais capacidades relativas dos EUA frente aos 
demais Estados, porquanto o país deve ser pensado, sobretudo, como uma superpotência global. 
Em segundo lugar, o autor refere-se ao Hemisfério Ocidental como uma região sem, contudo, 

3 Buzan & Waever oferecem uma útil distinção entre Superpotência, Grande Potência e Potência Regional. A primeira pressu-
põe um país cujo poder político, militar, cultural e econômico estende-se sobre todo o sistema internacional. A superpotência 
transcende, pois, a lógica da adjacência na sua relação com os demais países. Já a Grande Potência pressupõe um país cujo poder 
estende-se sobre mais de uma região do sistema internacional. Assim, conquanto em menor intensidade do que os EUA, países 
como China e Rússia também operam no nível sistêmico, possuindo a capacidade de projetar seu poder sobre regiões adjacen-
tes. Finalmente, potências regionais como o Brasil e a África do Sul detêm capacidades superiores vis-à-vis seus vizinhos, sem, 
contudo, lograr verdadeiramente projetar seu poder em nível global (BUZAN, 2011, p. 4; BUZAN & WAEVER, 2003, p. 34-37).

4 Conquanto não sejam potências regionais, as potências secundárias detêm algum grau de influência sobre uma determinada 
região em função de suas capacidades militares, econômicas e políticas. Desse modo, esses países podem adotar uma política de 
soft balancing (equilíbrio suave) em relação às potências regionais. O soft balancing não envolve uma oposição militar direta, mas 
sim, a utilização de meios mais discretos, a fim de limitar o poder das potências regionais, reduzindo a assimetria existente. De 
acordo com Flemes e Wehner, Argentina, Chile, Colômbia e Venezuela figuram como potências secundárias na América do Sul 
(FLEMES & WEHNER, 2012, p. 5).
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definir com precisão sua abrangência. De todo modo, Mearsheimer tem o mérito de demonstrar 
historicamente que até as grandes potências possuem a preocupação principal de alcançar e garantir 
o domínio sobre seu entorno regional.

A fim de possibilitar melhor compreensão de uma determinada dinâmica regional, faz-se 
mister, portanto, não apenas examinar a interação entre potências regionais, potências secundárias 
e demais países do subsistema, mas também levar em consideração a influência exercida pela 
superpotência. Como será visto na próxima seção, o entendimento da geopolítica da América do 
Sul não pode prescindir da análise prévia da ascendência dos EUA sobre o a região.

A AMÉRICA DO SUL NA AGENDA DOS EUA

No contexto da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha apresentava séria ameaça 
aos interesses estadunidenses nas Américas, Nicholas Spykman formulou a concepção geopolítica 
segundo a qual a manutenção da primazia sobre o continente americano afigura-se como um 
imperativo da segurança nacional dos EUA. O país deveria, a um só tempo, opor-se às ingerências 
de potências extrarregionais e confrontar qualquer ameaça proveniente do próprio Hemisfério. O 
autor avaliou que uma eventual tentativa de contrabalançar o poder estadunidense no continente 
poderia vir dos países do ABC (Argentina, Brasil e Chile) em concerto ou mediante a articulação 
com outras potências extrarregionais (SPYKMAN, 1942, p. 64). A América do Sul é, pois, uma 
região estratégica para os EUA, havendo sido escolhida para sediar a assinatura dos dois tratados 
que instituíram o Sistema Interamericano no início da Guerra Fria: o Tratado Interamericano de 
Assistência Recíproca (TIAR) e a Carta da OEA, respectivamente celebrados no Rio de Janeiro 
(1947) e em Bogotá (1948). No pós-Guerra Fria, os EUA investiram na promoção dos princípios 
da democracia e do livre comércio no âmbito hemisférico mediante a realização das Cúpulas das 
Américas. Em Miami (1994), Washington apresentou seu novo projeto geopolítico para o continente, 
que previa a constituição da ALCA mediante a eliminação progressiva das barreiras alfandegárias. 
Assim, o país procurou aumentar sua influência hemisférica, garantido seus interesses estratégicos 
(MARIANO & VIGEVANI, 2006, p. 323). A exclusão de Cuba das Cúpulas servia como claro lembrete 
de que por trás da retórica liberal estavam desígnios geopolíticos.          

No campo da segurança regional, os EUA passaram a defender com maior ênfase o combate de 
ilícitos transnacionais pelas forças armadas tais como o tráfico de drogas e a migração clandestina. 
Após os atentados de onze de setembro, Washington ensaiou intensificar a implantação do Plano 
Colômbia, tratando a complexa questão da guerrilha como um problema terrorista.

Malgrado as iniciativas adotadas por Washington, ocorreu um refluxo da ascendência 
estadunidense sobre a América do Sul em virtude da prioridade atribuída pela superpotência 
à geopolítica da “Eurásia” no contexto da “guerra contra o terror”. As intervenções militares da 
superpotência e as consequências deletérias advindas da implementação do modelo neoliberal na 
América Latina contribuíram para majorar a impopularidade dos EUA (CASTAÑEDA, 2008). O fim 
das negociações da ALCA na Cúpula de Mar del Plata, em 2005, refletiu a inabilidade estadunidense 
em forjar um consenso no seu próprio continente.

Cientes dos reveses, Washington reformulou sua estratégia ante a América do Sul. No 
domínio estratégico, reativou a IV Frota em 2008. O anúncio da maior presença da Marinha 
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estadunidense no Atlântico Sul sobreveio à descoberta pelo Brasil de reservas na camada pré-
sal, inserindo o país no mapa geopolítico do petróleo. Ademais, os EUA ensaiaram aprofundar a 
cooperação militar com a Colômbia, mediante a assinatura malsucedida de um acordo que previa 
a instalação de bases estadunidenses no país caribenho (BANDEIRA, 2009, p. 68; FIORI, 2013, 
p. 37; STEWART-INGERSOLL & FRAZIER, 2012, p. 142).

No âmbito político-diplomático, em 2009, o Presidente Obama sublinhou a necessidade de 
os países do continente agirem em conjunto para superar a grave crise econômica que afetava a 
todos durante a Cúpula das Américas em Trinidad e Tobago. Reconhecendo que amiúde os EUA 
distanciaram-se dos Estados do Hemisfério ou impuseram sua agenda sobre os mesmos, Obama 
defendeu a construção de uma nova parceria na qual não haveria junior partner  (USA, 2009). 
Essa postura aparentemente despretensiosa serviu para acalentar esperanças de que haveria uma 
mudança na tradicional política estadunidense em relação a Cuba. Três anos mais tarde, a questão 
cubana tornou-se, no entanto, o pomo da discórdia na Cúpula das Américas na Colômbia (2012), 
inviabilizando, inclusive, a adoção de uma declaração final. A continuação da falta de um consenso 
hemisférico espelha a crise de liderança estadunidense, particularmente no que concerne às relações 
com os países da América do Sul, subsistema no qual o Brasil desempenha papel fundamental na 
condição de potência regional (WEIFFEN, BRIGITTE et al., 2013, p. 371).

GEOPOLÍTICA DO BRASIL PARA A AMÉRICA DO SUL: A BUSCA PELA AUTONOMIA 
MEDIANTE A INTEGRAÇÃO REGIONAL

A dialética entre a lógica da aquiescência e a lógica da autonomia tem pautado a inserção 
internacional dos países da América Latina e, particularmente, daqueles da América do Sul. Essas 
duas lógicas diametralmente opostas possuem como pano de fundo a relação tecida com os EUA. 
Assim, a lógica da aquiescência é marcada pelo alinhamento aos EUA, aceitando-se o pertencimento 
à sua área de influência de maneira subordinada, sem buscar alterar o status quo. Em contraste, a 
lógica da autonomia pressupõe a recusa em assumir uma postura condescendente e subordinada 
frente à superpotência, procurando fomentar o estabelecimento de uma ordem internacional mais 
equânime mediante a promoção do desenvolvimento e a diversificação das parcerias (RUSSELL 
& TOKATLIAN, 2013, p. 162).  Essa lógica não implica o confronto direto com os EUA, mas sim, 
a adoção de uma atitude mais independente e altiva. Na América do Sul, o Brasil figura como o 
país que vem seguindo de forma mais consistente a lógica autonomista, a qual apresenta, como 
um dos seus traços principais, o esforço em prol da integração regional.

Igualmente, o Brasil avulta como exemplo emblemático de uma potência regional. Suas 
capacidades materiais (dimensão territorial, tamanho da população, recursos naturais disponíveis, 
peso da economia) bem como sua disposição de fomentar a integração no subcontinente fazem com 
que o país ocupe uma posição estratégica na América do Sul (BANDEIRA, 2009, p. 79; PADULA, 
2013, p. 42). Cabe ressaltar que o país logrou resolver definitivamente todas as disputas lindeiras 
com seus vizinhos no início do século XX, o que confere maior legitimidade ao intento de projetar 
o poder brasileiro sobre o entorno regional de maneira pacífica.

A partir da segunda metade da década de 1980, em meio à redemocratização e à crise do 
modelo de desenvolvimento de industrialização substitutiva das importações, o Brasil principiou 
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uma estratégia bem-sucedida de acercamento dos seus vizinhos, seguindo uma dinâmica de 
círculos concêntricos (GRATIUS & SARAIVA, 2013, p. 3 e 8).  Desse modo, o processo paulatino 
de superação da rivalidade entre Brasil e Argentina (primeiro círculo) evoluiu para a constituição 
de um bloco regional, em 1991, compreendendo também o Paraguai e o Uruguai. O Mercosul 
(segundo círculo) serviu como alicerce principal para o advento da UNASUL (terceiro círculo) em 
2008. Mais recentemente, em 2010, por iniciativa do Brasil e do México, foi criada a Comunidade 
dos Estados Latinoamericanos e Caribenhos (quarto círculo), que é composta por 33 países. Na 
CELAC, destaca-se a ausência conspícua dos EUA.

Essa integração por escalas mediante a constituição de círculos concêntricos continua a 
pautar a atual política externa do Brasil (BARROS & RAMOS, 2013, p. 18). Ainda que a condição 
latino-americana do país não seja renegada, como bem atesta sua participação na CELAC, o Brasil 
tem envidado esforços para forjar junto com seus vizinhos uma identidade sul-americana própria 
em sintonia com seu projeto geopolítico. Com efeito, o conceito de América do Sul apresenta a 
vantagem de ser mais bem delimitado territorialmente. Em contraste, além de caracteriza-se por 
ser mais vaga, a definição de América Latina abarca o México bem como países da América Central 
e do Caribe, os quais se encontram no perímetro de influência direta dos EUA. Historicamente, 
o Brasil sempre relutou em ser enquadrado sem distinções na agenda de política externa dos 
EUA para a América Latina, buscando diferenciar-se do grupo deveras heterogêneo de países que 
compõe essa região marcada por enormes assimetrias (BANDEIRA, 2009, p. 112). Em particular, 
havia a clara intenção de distinguir-se do México, uma vez que, na visão de Brasília, o país havia 
abandonado sua tradicional posição anti-hegemônica ao aderir ao Nafta em 1994 (LIMA, 2013, 
p. 175).

Nesse sentido, em 2000, o Brasil liderou a realização da I Reunião de Presidentes da América 
do Sul, congregando, pela primeira vez na histórica, todos os mandatários sul-americanos, sem 
a presença dos EUA nem a do México (BANDEIRA, 2009, p. 105).  A reunião teve como um dos 
principais frutos o lançamento da Iniciativa de Integração da Infraestrutura Sul-Americana 
(IRSAA), visando à implementação de projetos nas esferas de energia, de telecomunicações e 
de transportes. Conquanto baseada em uma visão geoeconômica de regionalismo aberto em 
detrimento de uma lógica geopolítica de integração, a IRSAA serviu, ao menos, para evidenciar a 
necessidade de a América do Sul superar a condição existente, há cinco séculos, de “arquipélago 
político” desintegrado (SIMÕES, 2012, p. 14; PADULA, 2011, p. 206).

A partir de 2003, a liderança brasileira em prol da integração sul-americana passou a ser 
caracterizada por maior proatividade. Em dezembro de 2004, durante a reunião presidencial de 
Cuzco, foi lançada a Comunidade Sul-Americana de Nações (CASA), abrangendo os países do 
Mercosul e da Comunidade Andina de Nações. Em 2007, o nome da CASA foi alterado para União 
de Nações Sul-Americanas (UNASUL), a qual ganhou maior lastro institucional com a assinatura 
do seu Tratado Constitutivo, em maio de 2008.

Nota-se que o advento da UNASUL ocorreu em um delicado contexto regional marcado 
pela crise diplomática envolvendo Equador, Colômbia e Venezuela bem como pela Reativação da 
Quarta Frota pelos EUA.  No mesmo ano, sob a iniciativa brasileira no âmbito da UNASUL, foi 
aprovada a criação do Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS), dotando a integração regional de 



GEOPOLÍTICA DO BRASIL PARA A AMÉRICA DO SUL...

diagramação: letra1@editoraletra1.com

Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 195-207. ISBN 978-85-63800-17-6

201

uma relevante dimensão de segurança, capaz de tratar de temas sensíveis como, por exemplo, o 
narcotráfico; a ameaça de transbordamento do conflito interno colombiano e o estabelecimento de 
bases estadunidenses no país; o apaziguamento dos conflitos entre os departamentos bolivianos; 
a reação contra o recente “golpe civil” no Paraguai etc. É digno de destaque que as atividades 
desenvolvidas pelo CDS sobrepõem-se a algumas práticas de segurança da OEA. Em realidade, o CDS 
emulou a OEA em alguns aspectos ao mesmo tempo em que procurou substituí-la, contribuindo 
para enfraquecer o sistema interamericano criado pelos EUA (BANDEIRA, 2009, p. 73; WEIFFEN, 
BRIGITTE et al., 2013, p. 371).

Acresce que, com base na iniciativa brasileira, a América do Sul, pela primeira vez, tornou-se 
um espaço geopolítico com alguma influência para além da sua própria região (Gratius & Saraiva, 
2013: 7). As três Cúpulas entre a América do Sul e os Países Árabes (ASPA) - realizadas em 2005, 
2009 e 2012 - bem como as três Cúpulas entre a África e a América do Sul (ASA) – ocorridas em 
2006, 2009 e 2013 – atestam o aumento da presença internacional da região sob a liderança da 
potência regional/emergente brasileira.

Malgrado o notável progresso na integração regional, ao qual se assiste inclusive o Brasil 
aproximar-se de países que se encontram no “mar interior caribenho” dos EUA, existem fissuras que 
ameaçam a liderança regional brasileira, em especial na América do Sul. Por um lado, o Mercosul 
tem avançado em “marcha lenta”, quer pelo recente imbróglio envolvendo a suspensão do Paraguai 
e o ingresso da Venezuela, quer pelas constantes disputas comerciais entre Brasil e Argentina. Por 
outro lado, o surgimento da “Aliança do Pacífico” aparece como um elemento desagregador em 
relação ao adensamento da UNASUL (PADULA, 2013, p. 44).

Nesse contexto, não obstante a propalada “diplomacia da generosidade” e os abundantes 
recursos do BNDES, o Brasil tem hesitado em assumir os custos matérias para avançar na integração 
do subcontinente como o genuíno “regional paymaster” (GRATIUS & SARAIVA, 2013, p. 6; VIEIRA 
& ALDEN, 2012, p. 73). Consoante Spektor, o Brasil responde seletivamente aos apelos por 
instituições regionais mais robustas, além de definir seus interesses em matéria de comércio, de 
finanças e de migração em termos estritamente nacionais (SPEKTOR, 2009, p. 4). Ademais, os 
formuladores da política brasileira discordam sobre como a região sul-americana deve ser pensada: 
se esta seria uma fonte de problemas, um escudo contra a globalização ou um trampolim para 
alcançar a projeção global de poder do Brasil (SPEKTOR, 2010, p. 199).

Apesar dessa indefinição, o Brasil tem consciência dos temores dos demais vizinhos com 
respeito à sua ascensão internacional. Ciente do histórico de intervenções estadunidenses na América 
do Sul, o Brasil não quer ser retratado como uma nova potência com ambições hegemônicas, ou 
subimperialistas, nessa região. Desse modo, o país vem buscando apaziguar o receio dos vizinhos, 
mediante o fomento de instituições voltadas para a integração regional. Cioso de sua própria 
soberania, o Brasil tem procurado não transparecer qualquer intenção de imiscuir-se nos assuntos 
internos dos seus vizinhos5. Ademais, a fim de não os melindrar, o país nega com frequência sua 
própria liderança regional, além de pregar a cooperação sem subordinações (MIYAMOTO, 2012, p. 
29; LECHINI & GIACCAGLIA, 2011, p. 251). Em certa medida, esse zelo tem dificultado a adoção 

5 Nota-se, contudo, que a defesa da “não-intervenção” é temperada pelo princípio da “não-indiferença” no discurso diplomático 
(Spektor, 2010:194; Wehner, 2011, p. 146).



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 195-207. ISBN 978-85-63800-17-6

Alves & Cunha

diagramação: letra1@editoraletra1.com

202

de uma política mais assertiva, visando a confrontar problemas transnacionais como o tráfico de 
drogas (STEWART-INGERSOLL & FRAZIER, 2012, p. 6, 76 e 89).

Paradoxalmente, a postura algumas vezes hesitante do Brasil em sua região bem como o 
incremento de sua estatura internacional vêm ampliando a insatisfação dos seus vizinhos. Nesse 
sentido, a projeção global alcançada pelo Brasil tem causado certo desconforto, uma vez que 
aqueles não a veem como benéfica para a América do Sul, mas apenas como um meio de o Brasil 
atingir seus próprios objetivos nacionais. O constante superávit comercial do país com a quase 
totalidade de seus parceiros sul-americanos assim como a forte penetração das empresas brasileiras 
no subcontinente concorrem para reforçar essa impressão, reavivando o espectro do “imperialismo 
brasileiro”. Tal situação aumentou os custos da liderança regional brasileira, a qual passou a sofrer 
críticas mais contundentes de sua vizinhança (GRATIUS & SARAIVA, 2013, p. 2; MIYAMOTO, 
2012, p. 31; TOKATLIAN, 2013, p. 27). Há, por conseguinte, necessidade de entender melhor o 
posicionamento dos principais países sul-americanos vis-à-vis o Brasil.

AS REAÇÕES DAS POTÊNCIAS SECUNDÁRIAS FRENTE AO AUMENTO DA PRESSÃO 
COMPETITIVA SOBRE A AMÉRICA DO SUL

O Brasil é o único país na América do Sul que possui uma estratégia mais sofisticada e 
consistente de política externa orientada para a busca da autonomia. Isso não significa, contudo, 
que seus vizinhos não adotem estratégias mais pontuais visando a aumentar sua margem de 
manobra no subcontinente. Com efeito, as potências secundárias muitas vezes aproveitam-se 
da competição existente entre a superpotência mundial e a potência regional, a fim de ampliar 
suas opções de política externa. Ademais, cientes da sua inferioridade ante a potência regional e 
da sua superioridade em face dos demais países do subsistema (Paraguai, Bolívia, Equador etc), 
as potências secundárias ensaiam participar de diferentes coalizões, com objetivo de restringir 
a influência da potência regional (FLEMES & WEHNER, 2012, p. 6; RUSSELL & TOKATLIAN, 
2013, p. 163). Ainda que não se oponham diretamente ao Brasil, as potências secundárias veem 
com algum receio o processo de fortalecimento militar brasileiro sob a justificativa de que esse 
visa a garantir a estabilidade regional (FLEMES & VAZ, 2011, p. 13-14). Esses países reconhecem 
a condição de potência regional do Brasil, mostrando-se apreensivos quanto à possibilidade deste 
alcançar a primazia na América do Sul (SCHENONI, 2014, p. 149). A relação desses países com o 
Brasil é, portanto, complexa, contendo ao mesmo tempo elementos de cooperação e de competição, 
o que pode ser percebido, à guisa de exemplo, no posicionamento da Argentina e do Chile.

A Argentina fornece um exemplo emblemático desse tipo de ambiguidade, podendo a relação 
bilateral atual ser caracterizada como uma “parceria competitiva” (WEHNER, 2014, p. 4). De fato, 
a rivalidade existente com o país platino desde o século XIX evoluiu, a partir da década de 1980, 
para uma cooperação em diferentes áreas que redundou na constituição do Mercosul em 1991. 
Este arranjo teve, contudo, desde o início, um sentido estratégico distinto para os dois países. 
O Brasil enfatizava a dimensão política do bloco, ao passo que a Argentina atribuía prioridade à 
dimensão econômica. Essa discrepância de visões ficou mais evidente ante a proposta de criação 
da ALCA pelos EUA. Durante o governo de Carlos Menem (1989-1999), Buenos Aires percebia 
o Mercosul como uma etapa de integração regional em direção à ALCA, enquanto que Brasília 
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entendia o Mercosul como um ativo estratégico para resistir às pressões estadunidenses (RUSSELL 
& TOKATLIAN, 2013, p. 170).

A dicotomia de visões foi, em parte, resolvida em virtude da crise que acometeu a Argentina 
em 2001. Diante da indiferença dos EUA ante a crise sofrida por sua aliada, a Argentina foi obrigada 
a abandonar seu alinhamento a Washington, abrindo o caminho para maior aproximação com o 
Brasil6.

Assim, no contexto pós-crise do Mercosul, Brasil e Argentina procuraram fortalecer o bloco 
aprofundando a integração. Nessa empreitada, Buenos Aires buscou posicionar-se como um aliado 
em pé de igualdade de Brasília, a fim de exercer uma liderança dual baseada em uma dependência 
recíproca. Observa-se, porém, um aumento considerável da assimetria entre os dois países 
desde a crise de 2001, o que tende a gerar tensões. Essas foram majoradas em razão das medidas 
protecionistas adotadas pela Argentina, com o objetivo de promover a recuperação econômica e 
a reindustrialização do país (FLEMES & WEHNER, 2012, p. 14). Mesmo assim, o Brasil manteve 
uma postura tolerante (paciência estratégica), levando em consideração seu interesse a longo prazo 
de robustecer o Mercosul. Outrossim, a Argentina apoiou o ingresso da Venezuela no bloco. Um 
argumento a ser mais bem avaliado é o de que, além de conseguir de Caracas os recursos financeiros 
vedados pelo FMI e por outros agentes econômicos, Buenos Aires acalentava o interesse de realizar 
um equilíbrio suave em relação a Brasília, mediante a entrada de outra potência secundária no 
Mercosul (FLEMES & WEHNER, 2013, p. 109).

Quanto à ideia brasileira da criação da UNASUL, a Argentina inicialmente a recebeu com 
desconfiança (TOKATLIAN, 2013, p. 27). O país percebeu, no entanto, que a eleição do ex-
presidente Kirchner como Secretário-Geral do novo arranjo contribuiria para aumentar o prestígio 
regional de Buenos Aires. Igualmente, a Argentina julgou importante influenciar as discussões no 
Conselho de Segurança da UNASUL (FLEMES & WEHNER, 2012, p. 14). Essa mesma lógica de 
participação como um meio de manter influência estimulou o apoio da Argentina ao projeto da 
CELAC. Ressalta-se que o retorno ao conceito de América Latina foi visto com simpatia por Buenos 
Aires, percebendo-se a oportunidade de trazer o México de volta à equação regional como forma de 
contrabalançar o peso do Brasil (FLEMES & WEHNER, 2012, p. 14). Essa postura de soft balancing 
apresenta-se como inequívoca no que concerne ao pleito brasileiro de ascender ao Conselho de 
Segurança (CS) da ONU. Argentina não só se opôs, mas também aderiu ao grupo ‘Unidos pelo 
Consenso’, com o claro objetivo de impedir a reforma sugerida nos termos de Alemanha, Brasil, 
Japão e Índia (FLEMES & WEHNER, 2012, p. 15).

Em contraste com os demais países da América do Sul, o Chile reconhece o Brasil, a um só 
tempo, como potência regional e potência emergente (WEHNER, 2014, p. 4). A nação andina 
goza de uma boa relação com o Brasil, não possuindo histórico de conflito, entre outros fatores, 
devido à inexistência de uma fronteira comum. Inversamente, o Chile tem uma espinhosa relação 
bilateral com a Bolívia e com o Peru, contra os quais saiu vencedor na Guerra do Pacífico (1879-
1883), tomando-lhes territórios até hoje reivindicados. Ademais, o país também compartilha um 
passado conflituoso com a Argentina, como atesta a disputa pelo Estreito de Beagle. A ausência de 

6 É digno de nota que os EUA adotaram uma posição deveras distinta em face da crise econômica de 1994 no México. A fim de 
garantir a estabilidade do recém-criado NAFTA, Washington não hesitou em socorrer o país do colapso econômico.
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fortes tensões com o Brasil não se traduz, todavia, em uma aceitação sem resistência da liderança 
brasileira, uma vez que o Chile objetiva preservar sua autonomia no subcontinente.

Se, por um lado, o Chile endossa o anseio do Brasil de pertencer ao CS de Segurança da ONU 
e participa ativamente da UNASUL, por outro lado, o país busca aprofundar sua orientação para o 
Pacífico, evitando restringir sua política externa apenas à América do Sul. Há a declarada intenção 
de diversificar suas opções de atuação internacional. Assim, durante a presidência de Michelle 
Bachelet (2006-2010), o Chile desempenhou papel ativo na UNASUL ao assumir a presidência 
pro tempore do foro regional. O país percebeu que seria uma alternativa insensata não integrar a 
UNASUL. Ao contrário, valeria mais a pena pertencer ao arranjo com vistas moldar as instituições 
deste (WEHNER, 2014, p. 12). Ao mesmo tempo, o Chile promove um equilíbrio brando vis-à-vis 
o Brasil investindo na aproximação com EUA e México. De fato, com relação ao último, o Chile 
acredita que tem mais similaridades no que concerne à agenda liberal de assinatura de acordos 
de livre comércio com uma grande variedade de nações. Assim, por exemplo, em 1994, o Chile 
aderiu ao Foro de Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico (1989), ao lado do México e do Peru, 
visando à formação no futuro de uma área de livre comércio (FLEMES & WEHNER, 2012, p. 16; 
Padula, 2013, p. 37).

Dentre as iniciativas recentes do Chile, sobressai a criação da Aliança do Pacífico (AP), em 
2012, junto com Colômbia, México e Peru. Este arranjo não produzirá um impacto econômico 
substantivo, já que não há grande margem para a redução tarifária entres esses países exportadores 
de commodities, não apresentando, pois, uma ameaça significativa ao Mercosul. A AP tem, no 
entanto, importantes implicações geopolíticas, porquanto esse acordo vincula-se ao ambicioso 
projeto estadunidense de criação da Parceria Trans-Pacífico (TTP) com base na lógica liberal do 
regionalismo aberto. Nesse sentido, o arranjo contraria o projeto de inserção autônoma da América 
do Sul capitaneado pelo Brasil (FIORI, 2013, p. 38; PADULA, 2013, p. 40).

CONCLUSÃO

O Brasil depara-se com importantes desafios para exercitar sua liderança em prol da integração 
da América do Sul em um contexto internacional de rápidas mudanças. O país enfrenta a constante 
ingerência dos EUA nas políticas dos Estados que integram o subcontinente e deve conceber novas 
estratégias para lidar com as potências secundárias e os demais Estados da região, amalgamando-
os a um destino comum que gere autonomia e desenvolvimento.

Não obstante aparentar tratar, em alguns momentos, a América do Sul com indiferença e 
distanciamento, deve-se lembrar que os EUA não pretendem abdicar de sua presença estratégica no 
subcontinente. Com efeito, a permanência nesse território rico em recursos naturais e potencialidades 
apresenta-se como requisito para que o país mantenha-se na condição de uma superpotência 
global com ascendência sobre todo o continente americano. Depreende-se que qualquer projeto 
de integração regional genuinamente autônomo ameace, no médio ou longo prazos, os interesses 
nacionais estadunidenses na área de segurança. Com base nessa perspectiva, os EUA não hesitarão 
em frustrar o esforço brasileiro de criar uma identidade própria sul-americana, utilizando-se de 
meios econômicos e militares para lograr esse fim.
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Na complexa dinâmica regional, as potências secundárias não devem ser pensadas como 
meros peões do jogo de xadrez entre o Brasil e os EUA, uma vez que esses países ensaiam formular 
estratégias próprias, com o fito de alcançar seus interesses nacionais. Assim, as potências secundárias 
simultaneamente competem e cooperam com o Brasil. Em termos gerais, a liderança regional 
brasileira é bem-vinda contanto que não se transforme em uma hegemonia, pois existe a intenção 
em manter alguma margem de manobra.

A persistência entre os países sul-americanos de agudas assimetrias socioeconômicas instiga 
a impressão de que o Brasil fomenta a integração regional com base em uma lógica instrumental 
voltada para sua própria ascensão internacional. Essa percepção tende a diminuir a legitimidade do 
projeto brasileiro, ensejando reações negativas por parte dos vizinhos, o que torna o subcontinente 
mais vulnerável à interferência de potências extrarregionais. Em outras palavras, a insatisfação com 
a liderança brasileira leva alguns países da região a estreitarem os liames com os EUA e o México, 
por meio da participação em arranjos alternativos de integração como, por exemplo, a AP. A fim 
de neutralizar essa tendência deletéria, há a necessidade de o país assumir plenamente o papel 
de potência regional disposta a arcar com os custos materiais da integração, com foco prioritário 
na redução das iniquidades.

Sem sombra de dúvida, a AP questiona a liderança brasileira na América do Sul, uma vez que 
o arranjo liberal se insere na TTP, uma iniciativa geopolítica dos EUA de abrangência extrarregional. 
Ainda que consciente das forças centrífugas engendradas pelo novo bloco, o Brasil não deve 
responder acirrando um potencial antagonismo entre países orientados para Atlântico e nações 
voltadas para o Pacífico. Ao contrário, o Brasil deve redobrar os esforços, para aumentar os pontos 
de convergência com os governos de Chile, Colômbia e Peru, os quais não abandonaram a UNASUL, 
explorando melhor as alternativas de cooperação já existentes como, por exemplo, o Fórum de 
Cooperação América Latina–Ásia do Leste (FOCALAL). A própria participação do país nesse 
diálogo inter-regional demonstra que Pacífico não é um anátema para a política externa brasileira.

A recente crise europeia comprova que qualquer projeto de integração regional está sujeito 
a marchas e contramarchas, necessitando de um empenho contínuo, com o escopo de preservar 
a unidade em meio à diversidade. A turbulência político-econômica no velho continente também 
ensina que não existe um modelo infalível de integração a ser emulado. À potência regional cabe 
perseverar no caminho já aberto, porém ainda não consolidado, da integração sul-americana.
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A UNIÃO DAS NAÇÕES SUL-AMERICANAS (UNASUL) E O CONSELHO DE 
DEFESA SUL-AMERICANO (CDS): AVANÇOS E LIMITES NA CONSTRUÇÃO 

DA SEGURANÇA REGIONAL DA AMÉRICA DO SUL

THE UNION OF SOUTH AMERICAN NATIONS ( UNASUR ) AND THE COUNCIL OF THE SOUTH 
AMERICAN DEFENSE ( CDS ): ADVANCES AND LIMITATIONS IN THE CONSTRUCTION OF 

REGIONAL SECURITY IN SOUTH AMERICA
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RESUMO. Esse trabalho corresponde a uma parte da pesquisa de doutorado que originou a tese “Segurança na 
América do Sul: a construção regional e a experiência colombiana” (PPGG/UFRJ). A construção da segurança regional 
na América do Sul é um processo contraditório de avanços e retrocessos que pode ser trilhado a partir da formação 
de um âmbito institucional regional e dos sucessivos eventos que têm desafiado a consolidação de um espaço político 
regional autônomo. Numa abordagem geopolítica, nos propomos a confrontar a cronologia dos avanços institucionais 
da integração sul-americana, manifestos na formação da UNASUL e do CDS, com os episódios críticos que foram 
objeto da mediação política dessas instituições. O trabalho busca explorar três momentos demarcados pela evolução 
institucional sul-americana. O primeiro se estende da primeira reunião entre presidentes sul-americanos realizada 
em setembro de 2000, que originou um processo de integração institucional dos países da América do Sul em 
diversos setores, até maio de 2008, quando é criada a UNASUL. O segundo momento é o curto período entre a maio 
de 2008 e a criação do CDS, em dezembro de 2008. O terceiro momento é posterior à criação do CDS, tomando os 
primeiros efeitos do Conselho na mediação de conflitos e na cooperação em matéria de segurança e defesa entre os 
países sul-americanos. Como método de análise, utilizamos a leitura dos documentos publicados pela UNASUL para 
avaliar os desdobramentos das ações conjuntas considerando o envolvimento diferenciado de cada país. Desde 2000 
diversos acontecimentos políticos entraram na pauta regional sul-americana, com diferentes respostas. Entre 2000 
e 2008, destacamos a implantação do Plano Colômbia e da base militar norte-americana em Manta, no Equador, no 
ano 2000, e a tentativa de golpe militar na Venezuela em 2002, eventos anteriores à UNASUL. A necessidade de um 
posicionamento regional frente às tensões fronteiriças entre Colômbia, Equador e Venezuela por conta das ações 
militares contra a guerrilha em março de 2008 foi utilizada como um argumento favorável à criação da UNASUL, 
dois meses depois.Já em meados de 2008, temos a crise política na região boliviana da Media Luna, intermediada 
pela UNASUL, porém anterior ao CDS. Por fim, a instalação de bases militares norte-americanas na Colômbia, em 
2009, evidenciou alguns dos limites do CDS e da UNASUL. A resolução da polêmica instaurada com as bases norte-
americanas foi uma acomodação da UNASUL às condições impostas pela opção unilateral colombiana. O que podemos 
concluir é que a integração sul-americana e a formação de um âmbito institucional regional pressupõem idas e vindas 
que, por um lado, relativizam o sucesso das iniciativas que se acumularam nos últimos 15 anos, e, por outro lado, 
produziram respostas institucionais diferenciadas que configuram importante experiência para a avaliação dos limites 
e das possibilidades de construção de uma segurança regional sul-americana.

PALAVRAS-CHAVE. União das Nações Sul-Americanas, Conselho de Defesa Sul-Americano, América do Sul, 
segurança, região.

ABSTRACT. This work is part of the doctoral research published in the thesis “Security in South America: the 
regional construction and the Colombian experience” (PPGG/UFRJ). The building of regional security in South 
America is a contradictory process of advances and setbacks. This process is made from the formation of a regional 
institutional framework and the successive events that have challenged the consolidation of a regional autonomous 
political space. In a geopolitical approach, we propose to confront the chronology of institutional advances in South 
American integration, manifested in the formation of UNASUR (Union of South American Nations) and the CDS 
(South American Council of Defense), with critical episodes that were the object of political mediation of these 
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institutions. This work seeks to explore three moments marked by the evolution of South American institutions. 
The first moment extends from the first meeting between the South American Presidents held in September 2000, 
which led to a process of institutional integration of the countries of South America in various sectors, until May 
2008, when the UNASUR is created. The second moment is the short period between May 2008 and the creation of 
CDS, in December 2008. The third moment is later than the creation of CDS, taking the initial effects of the Council 
on conflict mediation and cooperation on security and defense among South American countries. As a method of 
analysis, we used the reading of documents published by UNASUR for evaluating the joint actions of the countries, 
considering the differential involvement of each country. Since 2000, several political events were included in the 
South American regional agenda, with different answers. Between 2000 and 2008, we highlight the implementation 
of Plan Colombia and the American military base in Manta, Ecuador, in 2000, and the attempted military coup in 
Venezuela in 2002. The creation of UNASUR used as a justification the need of a regional response for the border 
tensions between Colombia, Ecuador and Venezuela due to military action against the rebels in March 2008. After the 
creation of the UNASUR, we have the political crisis in the Bolivian region of Media Luna, brokered by UNASUR, but 
prior to the CDS. Finally, the installation of American military bases in Colombia, in 2009, showed some of the limits 
of CDS and of UNASUR. The resolution of the controversy of the American bases UNASUR was an accommodation 
to the conditions imposed by the Colombian unilateral option. We can conclude that South American integration 
and the formation of a regional institutional framework assume comings and goings. On the one hand, this process 
relativizes the success of initiatives accumulated over the past 15 years. On the other hand, it produced responses 
that have constituted important institutional experience to assess the limits and possibilities of building a South 
American regional security.

KEYWORDS. Union of South American Nations, South American Council of Defense, South America, 
security, region.

INTRODUÇÃO

A construção da segurança regional na América do Sul é um processo contraditório de avanços 
e retrocessos que pode ser trilhado a partir da formação de um âmbito institucional regional e dos 
sucessivos eventos que desafiam a consolidação de um espaço político regional autônomo. Numa 
abordagem geopolítica, nos propomos a confrontar a cronologia dos avanços institucionais da 
integração sul-americana, manifestos na formação da UNASUL e do CDS.

O trabalho busca explorar a construção da segurança regional da América do Sul em três 
momentos. O primeiro se estende da primeira reunião entre presidentes sul-americanos realizada 
em setembro de 2000, que originou um processo de integração institucional dos países da América 
do Sul em diversos setores, até maio de 2008, quando é criada a União das Nações Sul-americanas 
(UNASUL). O segundo momento é o curto período entre a maio de 2008 e a criação do Conselho 
de Defesa Sul-americano (CDS), em dezembro de 2008. O terceiro momento é posterior à criação 
do CDS, tomando os primeiros efeitos do Conselho na mediação de conflitos e na cooperação em 
matéria de segurança e defesa entre os países sul-americanos.

A análise dos documentos é feita a partir dos laços constituídos institucionalmente através 
da UNASUL, buscamos a participação de cada país e os desdobramentos das ações conjuntas 
considerando o grau diferenciado de envolvimento entre os países. 

PRIMEIRO MOMENTO: A SUL-AMERICANIZAÇÃO DA POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA 
(2000-2008)

A UNASUL foi criada em 2008 a partir de alguns antecedentes que remontam a iniciativas 
regionais pré-existentes, como a Comunidade Andina de Nações (CAN), a Organização do Tratado 
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de Cooperação Amazônica (OTCA) e o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), além das reuniões 
de cúpula dos presidentes e ministros sul-americanos ocorridas durante a década de 2000. Em 
setembro de 2000, em Brasília, foi realizada pela primeira vez uma reunião de presidentes da 
América do Sul. Essa reunião se tornou o ponto de partida para o desenvolvimento de outros 
encontros e projetos de integração que amadureceram as bases para a criação da UNASUL.

TABELA 1 - Declarações conjuntas dos países da América do Sul (2000-2008)
DATA DOCUMENTO ENCONTRO LOCAL

1/ 9/2000 Comunicado de Brasília Reunião de Presidentes da América do Sul Brasília, Brasil

8/12/2004 Declaração de Cusco sobre a Comunida-
de Sul-americana de Nações

III Cúpula Presidencial da América do Sul Cusco, Peru

9/12/2004 Declaração de Ayacucho III Cúpula Presidencial da América do Sul Ayacucho, Peru

26/8/2005 Declaração de Segurança Cidadã na 
América do Sul

I Reunião de Chefes de Estado da Comu-
nidade Sul-americana de Nações.

Fortaleza, Brasil

30/ 9/2005 Declaração presidencial e agenda prio-
ritária

I Reunião de Chefes de Estado da Comu-
nidade Sul-americana de Nações

Brasília, Brasil

9/12/2005 Decisão sobre a Criação da Comissão 
Estratégica de Reflexão sobre o Processo 
de Integração Sul-americana

Montevideo, Uru-
guai

9/12/2006 Declaração de Cochabamba – Colocando 
a pedra fundamental para a união sul-a-
mericana

II Cúpula de Chefes de Estado da Comuni-
dade Sul-Americana de Nações

Cochabamba, Bo-
lívia

9/12/2006 Declaração Presidencial sobre as Ilhas 
Malvinas

II Cúpula de Chefes de Estado da América 
do Sul

17/ 4/2007 Declaração de Margarita – Construindo 
a integração energética

I Cúpula Energética da América do Sul Porlamar, Venezuela

27/ 1/2008 Declaração dos Ministros de Relações 
Exteriores da UNASUL

Cartagena de las 
Índias, Colômbia

8/ 5/2008 Declaração do I Conselho Energético da 
América do Sul

I Conselho Energético da América do Sul Caracas, Venezuela

Em 2000, o Comunicado de Brasília, assinado pelos presidentes sul-americanos reunidos 
pela primeira vez sem a presença de chefes de Estado de fora da América do Sul, acordou a criação 
de uma Zona de Paz Sul-Americana, com a convergência entre as iniciativas dos países andinos, 
que assinaram o Compromisso Andino de Paz, Segurança e Cooperação, em 1989, e dos países 
do MERCOSUL, que, juntamente com Bolívia e Chile, conformaram uma Zona de Paz e Livre de 
Armas de Destruição Massiva, a partir da declaração assinada em Ushuaia, em 1998.

A ausência de uma política sul-americana que pudesse contrabalançar a influência norte-
americana e a ação muitas vezes unilateral dos EUA no âmbito regional sul-americano ficou evidente 
com as duas iniciativas norte-americanas na região andina logo no início dos anos 2000: a instalação 
de uma base militar norte-americana em Manta, no Equador, e a implantação do Plano Colômbia, 
ações bilaterais dos EUA com Equador e Colômbia, respectivamente. Apesar da desconfiança e do 
desconforto expresso por algumas lideranças sul-americanas frente a esse posicionamento dos 
EUA, não houve qualquer reação mais efetiva. 

Em agosto de 2005, os chefes de Estado sul-americanos reunidos em Fortaleza lançaram a 
Declaração de Segurança Cidadã na América do Sul, documento que aponta para o reconhecimento 
de uma visão mais abrangente do fenômeno da segurança pública, levando em conta a segurança 
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dos cidadãos, os direitos humanos, a garantia das liberdades dentro de uma sociedade democrática, 
o conhecimento sobre as causas sociais da criminalidade e da violência e a preocupação com a 
segurança cidadã nas áreas de fronteira como um vetor da integração e da segurança regional. 
Como principais medidas práticas recomendadas, o documento apontava a construção de uma 
rede integrada para a troca de conhecimentos e experiências, análises comparadas entre os países 
sul-americanos, cooperação entre agentes estatais e não-estatais, consultas intergovernamentais e 
a difusão de boas práticas. Não foi previsto nenhum avanço mais efetivo para adoção multilateral 
de instrumentos jurídicos, cooperações institucionais, formação de forças-tarefa plurinacionais 
ou programas de ação regional. Embora o texto da Declaração de Segurança Cidadã apresente 
uma visão bastante compreensiva e complexa das questões de segurança, para além de uma visão 
meramente repressiva do problema, não se observou quaisquer desdobramentos posteriores em 
termos operativos. 

Outro tema que aparece antes de 2008 é o respaldo dos presidentes sul-americanos à posição 
argentina sobre a soberania das Ilhas Malvinas. Esse tema foi objeto de uma declaração conjunta 
dos presidentes reunidos na II Cúpula de Chefes de Estado da Comunidade Sul-Americana de 
Nações, em dezembro de 2006. Além de afirmarem a legitimidade do direito soberano da Argentina 
sobre as Ilhas Malvinas, a Declaração afirma a necessidade de retomada de negociações em vista 
de uma “solução justa, pacífica e definitiva”. Na ocasião, os presidentes sul-americanos buscaram 
emitir um sinal de apoio à Argentina num momento em que se dissolvia, por iniciativa unilateral 
dos britânicos, o acordo sobre as restrições à exploração de petróleo e gás nas águas jurisdicionais 
em disputa entre Argentina e Grã-Bretanha. O tema das Ilhas Malvinas é um assunto em que a 
posição dos governos sul-americanos e a dos Estados Unidos aparecem de maneira explicitamente 
divergente, e a declaração conjunta da cúpula sul-americana pode ser lida também como uma 
maneira de evidenciar esse elemento de divergência. 

Além das propostas da integração nos âmbitos comercial, logístico e energético, temas 
recorrentes nas relações exteriores entre os países sul-americanos, a questão da segurança foi 
introduzida na pauta dos encontros, seja em fóruns programáticos - como os encontros de ministros 
da Defesa, a partir de 2006, e as reuniões do Conselho de Defesa Sul-Americano, a partir de 2008 
- seja em reuniões emergenciais na esteira de crises esporádicas. Mas enquanto as conexões físicas 
são limitadas ao alcance imediato dos sistemas de engenharia construídos entre os países vizinhos, 
a questão da segurança não possui uma delimitação espacial tão facilmente estabelecida.

Moniz Bandeira (2009) citou a ausência do México na Cúpula de Brasília em 2000, como 
um aspecto que evidenciava a perspectiva de integração geopolítica sul-americana presente no 
encontro. “Ante o ressentimento manifestado pelo presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, o 
presidente Fernando Henrique Cardoso alegou que o México não fora convidado porque o plano de 
interconexões, constante na agenda da Cúpula, não poderia chegar à América do Norte” (MONIZ 
BANDEIRA 2009, p. 105). Uma resposta tão simples não poderia ser dada em face de outras 
questões, como a segurança.
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SEGUNDO MOMENTO: DA CRIAÇÃO DA UNASUL AO CDS (2008)

A questão da segurança regional esteve no centro da proposta de criação da UNASUL, em 
maio de 2008, embora a formação do Conselho de Defesa Sul-Americano tenha ocorrido somente 
sete meses depois. A integração nos assuntos de defesa foi um impulsionador para a própria 
criação do bloco político sul-americano. Após ir aos Estados Unidos apresentar explicações sobre 
o desenho institucional almejado para o CDS à Junta Interamericana de Defesa (JID), subordinada 
à Organização dos Estados Americanos (OEA), e aos secretários de Defesa e de Estado nos Estados 
Unidos, o ministro Nelson Jobim deu início a um rápido giro pelos países sul-americanos, entre 15 
de abril e 19 de maio de 2008, no qual apresentou a proposta de criação do CDS aos presidentes 
da América do Sul e obteve compromissos de adesão. Esse esforço diplomático se coadunava com 
a busca de adesão à criação da própria UNASUL, que se concretizou em 23 de maio de 2008. O 
CDS esperaria sete meses ainda para ser constituído. Na narrativa de Nelson Jobim sobre os 
antecedentes do CDS fica claro o papel do Brasil como vanguarda do processo de criação da UNASUL, 
a partir do Projeto Brasil 3 Tempos desenvolvido no âmbito do Núcleo de Assuntos Estratégicos 
da Presidência da República, em 2007. Por outro lado, evidencia-se também a necessidade de um 
acerto de contas anterior tanto com o governo norte-americano quanto com o órgão referente 
aos assuntos de defesa na OEA, como fica explícito nas visitas de Jobim aos Estados Unidos e à 
OEA antes do giro sul-americano. 

Em 2008, o momento chave em que ficou patente a necessidade de um órgão da América 
do Sul para tratar de questões de segurança de maneira autônoma em relação à OEA e à mediação 
norte-americana se deu com a incursão das forças oficiais da Colômbia em território equatoriano 
para combate à guerrilha colombiana que culminou com o assassinato do líder das FARC, Raul Reyes. 
Esse evento de conflito levou ao acirramento dos ânimos entre Colômbia, Equador e Venezuela, 
com ruptura de relações diplomáticas e reforço militar nas fronteiras, como uma reação imediata à 
violação territorial do governo colombiano. O então ministro da Defesa colombiano Juan Manuel 
Santos chegou a ser processado no Equador por conta da ação militar. 

Entre maio e dezembro de 2008, a UNASUL deu seus primeiros passos, com a incorporação 
do Conselho Energético Sul-Americano, criado em 8 de maio de 2008, a proposta de criação do 
Conselho Social da UNASUL – que permaneceu no âmbito do Conselho de Delegadas e Delegados 
da entidade –, e, por fim, o estabelecimento do Conselho de Defesa Sul-Americano, com seu 
estatuto aprovado em 11 de dezembro de 2008 e a data de criação em 16 de dezembro de 2008, 
mesma data em que decidem estabelecer o Conselho de Saúde da UNASUL. No primeiro ano de 
atuação da UNASUL somente os Conselhos Energético, de Defesa e de Saúde haviam sido criados, 
os demais ficariam para o ano seguinte.
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TABELA 2 - Documentos da UNASUL anteriores à criação do CDS (2008)

DATA DOCUMENTO ENCONTRO LOCAL

23/5/2008 Tratado Constitutivo da 
UNASUL Reunião de Presidentes da América do Sul Brasília, Brasil

12/8/2008 Sobre o Conselho Social da 
UNASUL

Disposição do Conselho de Delegadas e 
Delegados da UNASUL n. 01/2008 Santiago, Chile

15/9/2008 Declaração de La Moneda Reunião de Chefas e Chefes de Estado e de 
Governo da UNASUL Santiago, Chile

11/9/2008 Estatuto do Conselho de Defesa 
Sul-Americano da UNASUL

III Reunião Ordinária das Chefas e Chefes 
de Estado e de Governo da UNASUL Santiago, Chile

16/12/2008
Decisão para o estabelecimento 
do Conselho de Defesa Sul-
Americano da UNASUL

Reunião Extraordinária das Chefas e 
Chefes de Estado e de Governo da UNASUL Salvador, Brasil

16/12/2008
Decisão para o estabelecimento 
do Conselho de Saúde da 
UNASUL

Reunião Extraordinária das Chefas e 
Chefes de Estado e de Governo da UNASUL Salvador, Brasil

16/12/2008
Declaração do Conselho de 
Chefas e Chefes de Estado e de 
Governo da UNASUL

Reunião Extraordinária das Chefas e 
Chefes de Estado e de Governo da UNASUL Salvador, Brasil

Em 2008, a UNASUL também teve seu primeiro momento de mediação institucional no âmbito 
regional sul-americano, quando se instalou uma crise política na Bolívia em setembro de 2008. A 
resposta da UNASUL foi a de respaldar o governo de Evo Morales e condenar qualquer tentativa 
de golpe ou ruptura que comprometesse a integridade territorial boliviana. O recado era dado aos 
opositores de Evo Morales, na região da Media Luna, formada por estados locais produtores de gás 
e petróleo, que na ocasião entravam em confrontação direta contra o governo central, chegando a 
episódios de violência como o chamado Massacre de Porvenir, em Pando, departamento do norte 
boliviano. A Declaração de La Moneda, publicada em Santiago do Chile em 15 de setembro de 
2008, buscava demonstrar a unidade dos presidentes sul-americanos no respaldo a Evo Morales e 
atendia ao pedido do governo boliviano para criar uma Comissão internacional que realizasse uma 
investigação imparcial sobre os assassinatos ocorridos em Pando. O informe final da Comissão de 
Esclarecimento das Ocorrências de Pando foi citado na declaração do Conselho de Chefes e Chefas 
de Estado e de Governo, em 16 de dezembro de 2008.

TERCEIRO MOMENTO: O CDS, MEDIAÇÃO DE CONFLITOS E LIMITES INSTITUCIONAIS

Passado o período entre a criação da UNASUL (23 de maio de 2008) e o estabelecimento 
do Conselho de Defesa Sul-Americano (16 de dezembro de 2008), as trajetórias dos dois âmbitos 
institucionais podem ser seguidas de maneira combinada. O ano de 2009 se inicia com a elaboração 
de um Plano de Ação para o CDS, enunciado em 10 de março de 2009, após a primeira reunião 
de ministros de Defesa da América do Sul. Já em 10 de agosto de 2009, a III Reunião Ordinária 
do Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de Governo da UNASUL faz um balanço dos avanços 
da integração sul-americana no contexto de crise econômica mundial e estabelece a criação de 
mais quatro conselhos da UNASUL: Luta contra o Narcotráfico; Infraestrutura e Planejamento; 
Desenvolvimento Social; e Educação, Cultura, Tecnologia e Inovação. Esses novos conselhos se 
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somaram aos três conselhos já existentes: Energético, de Defesa e de Saúde. A Declaração resultante 
da reunião tocava ainda em pontos como a condenação ao golpe de Honduras, o reconhecimento 
da folha de coca como manifestação cultural ancestral e as relações interregionais da América do 
Sul com a África e os Países Árabes. 

O ambiente protocolar da reunião ordinária de 10 de agosto de 2009 estava prestes a ser 
perturbado pela assinatura de um acordo bilateral entre Colômbia e Estados Unidos que lançou a 
instalação de sete bases militares norte-americanas em território colombiano. Se em 2000 a iniciativa 
da América do Sul teve que lidar com a presença norte-americana através da base de Manta no 
Equador e do Plano Colômbia, em 2008 a resposta dos EUA ao novo passo dado na integração sul-
americana foi o anúncio das bases militares na Colômbia e, logo depois, da reativação da IV Frota. 

A reação da UNASUL foi imediata. Em 28 de agosto de 2009, os chefes de Estado da América 
do Sul se reuniram numa Cúpula Extraordinária e lançaram a Declaração de Bariloche, que afirmava 
“que a presença de forças militares estrangeiras não pode, com seus meios e recursos vinculados 
a objetivos próprios, ameaçar a soberania e integridade de qualquer nação sul-americana e em 
consequência a paz e segurança na região”. Foi o primeiro desafio do Conselho de Defesa Sul-
Americano, pondo à prova a capacidade de os países sul-americanos em seu conjunto imporem 
algum tipo de restrição à presença norte-americana. A Declaração de Bariloche, no entanto, refletiu 
justamente a condição limitada dos países sul-americanos em acordar e executar qualquer retaliação 
ou medida inibidora à opção unilateral da Colômbia de receber as bases norte-americanas em seu 
território. 

A instalação das bases norte-americanas na Colômbia é um momento crucial para entender 
as relações entre os Estados Unidos e a América do Sul durante a década de 2000 e a posição da 
Colômbia nesse contexto. Desde 1999, com a eleição de Hugo Chávez na Venezuela, ocorreu na 
América do Sul a emergência de governos mais à esquerda dentro de seus respectivos espectros 
políticos nacionais. No Brasil, a eleição de Lula em 2002; na Argentina, a deposição de sucessivos 
presidentes em 2001 e a eleição de Nestor Kirchner, em 2003; no Uruguai, Tabaré Vasquez foi 
eleito em 2004. Mas é a partir da eleição de Evo Morales na Bolívia, em dezembro de 2005, que 
o fenômeno bolivariano começa a ser enxergado como uma projeção regional da influência de 
Hugo Chávez. Essa tendência fica mais evidente com a eleição de Rafael Correa, no Equador, em 
2006 e a quase vitória de Ollanta Humala nas eleições presidenciais do Peru, também em 2006. 

A convergência dos governos sul-americanos ocorreu em duas vertentes. De um lado, a 
vertente bolivariana, mais radical, com evidente posição anti-americana e políticas de cunho 
nacionalista e popular, sob influência do presidente venezuelano Hugo Chávez, que se  estendia 
à América Central e ao Caribe através da Alternativa Bolivariana para as Américas (ALBA), uma 
contraposição direta à Área de Livre Comércio das Américas (ALCA). De outro lado, a vertente 
integracionista mais moderada, capitaneada pelo Brasil de Lula, que deu origem à União das Nações 
Sul-Americanas (UNASUL). Cabe ressaltar que Hugo Chávez teve um papel relevante nas duas 
vertentes de integração, inclusive tendo assumido a opção de entrada no MERCOSUL e saída da 
Comunidade Andina de Nações (CAN), em 2006, o que demonstrava de maneira inequívoca sua 
articulação com o eixo Brasil-Argentina. Se a ALBA tinha um viés claramente anti-americano, a 
UNASUL não assumia essa posição. Embora preconizasse uma maior autonomia dos assuntos 
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políticos sul-americanos frente à interferência dos EUA, servia também como um espaço de 
mediação para evitar uma polarização mais acentuada, atuando na contenção de processos mais 
radicalizados através da busca de consensos. 

A inserção da Colômbia nos novos arranjos políticos regionais ocorre de maneira bastante 
desconfortável, num momento de acirramento das tensões políticas com seus vizinhos Venezuela 
e Equador. As violações territoriais na Venezuela e no Equador para o combate às guerrilhas 
colombianas e as acusações de apoio tácito dos governos vizinhos aos guerrilheiros levavam à escalada 
da rivalidade entre os Estados. Na segunda metade da década de 2000 começava a se difundir uma 
nova percepção de ameaça relacionada às guerrilhas e ao tráfico de drogas. A esses dois termos se 
agregava como uma nova ameaça o “populismo”, muitas vezes como sinônimo de “chavismo” ou 
“bolivarianismo”. Não era mais a fragilidade do Estado colombiano que colocava em risco a região 
andina e a América do Sul, mas a conivência dos governos “populistas” – principalmente de Hugo 
Chávez e Rafael Correa – com os grupos ilegais que colocava em risco a segurança colombiana. 
Daí a legitimação das ações das forças oficiais colombianas nas zonas de fronteira equatoriana e 
venezuelana, mesmo que implicasse em violações territoriais. Foi o que aconteceu na prisão do 
assessor internacional das FARC, Rodrigo Granda, na Venezuela, em 2005, e na ação militar que 
resultou no assassinato do guerrilheiro Raul Reyes no Equador, em 2008. Com o respaldo norte-
americano, o presidente colombiano Álvaro Uribe se lançou a atos de provocação aos governos 
vizinhos e a ações políticas unilaterais que prescindiam de qualquer interlocução regional. Embora 
essas acusações ao “populismo” sejam mais comuns num discurso vulgarizado na mídia, seus 
efeitos repercutiram nas relações internacionais. 

A UNASUL foi criada no auge das tensões internacionais envolvendo a guerra interna colombiana. 

A recusa do governo do Equador em renovar a concessão da base militar de Manta, iniciada em 1999 com 

término previsto para 2009, foi o gancho para lançar o acordo entre EUA e Colômbia para a concessão de sete 

bases militares em território colombiano, em agosto de 2009. A estratégia regional colombiana se baseava 

numa vinculação cada vez mais estreita com os Estados Unidos, acrescida de desconfiança em relação aos 

demais países sul-americanos, acusados de conivência e pusilanimidade em relação aos enfrentamentos 

contra as guerrilhas colombianas. 

É nesse contexto que voltamos à ocasião da Declaração de Bariloche, de 10 de agosto de 2009. A 
Declaração teve como finalidade dar uma resposta institucional dos países sul-americanos à presença 
militar norte-americana na região com as novas bases em território colombiano. Por um lado, a declaração 
reafirmava alguns princípios e compromissos dos países com a paz, a soberania e a inviolabilidade 
territorial. De maneira explícita, indicava que “a presença de forças militares estrangeiras não pode, 
com seus meios e recursos vinculados a objetivos próprios, ameaçar a soberania e a integridade de 
qualquer nação sul-americana” e que se deveriam estabelecer “mecanismos concretos de implementação 
e garantias para todos os países aplicáveis aos acordos existentes com países da região e extra-regionais” 

(UNASUL 2009a: 2). Por outro lado, reafirmava o compromisso de luta e cooperação contra o terrorismo, a 

delinquência transnacional, os tráficos ilegais e a ação de grupos armados à margem da lei, o que de certa 

forma contemplava as condições colocadas pela Colômbia para se manter no âmbito da UNASUL após as 

críticas recebidas por conta do acordo com os Estados Unidos. A polarização política entre a Colômbia e a 

Venezuela levou ao fechamento das fronteiras e ao rompimento de relações diplomáticas e comerciais por 
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iniciativa venezuelana desde a assinatura do acordo com os Estados Unidos, em 2009, até o fim do mandato 

presidencial de Álvaro Uribe, em outubro de 2010.

As reuniões do Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS) realizadas em 15 de setembro e 27 de 

novembro de 2009 buscaram elaborar uma resposta à situação criada pelo acordo colombiano com os EUA, 

ao mesmo tempo em que davam vazão aos avanços de uma agenda positiva para a consolidação do CDS e 

a construção de sua legitimidade na mediação política regional. O principal resultado das reuniões foi o 

estabelecimento do mecanismo de Medidas de Fomento da Confiança e Segurança, que instituía protocolos 

para troca de informações, notificações recíprocas de ações militares, comunicação entre forças armadas 

nas zonas de fronteira, sistemas de controle de armas e negação de apoio a grupos armados ilegais e atos 

terroristas. Por fim, convidava o governo dos Estados Unidos a “um diálogo sobre questões estratégicas, 

de defesa, paz, segurança e desenvolvimento” (UNASUL 2009b: 5).

A resolução da polêmica instaurada com as bases norte-americanas foi claramente uma acomodação 

da UNASUL às condições impostas pela opção unilateral colombiana, o que exemplifica as limitações 

institucionais da UNASUL para fazer frente, mesmo que em bloco, à influência norte-americana na América 

do Sul.
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RESUMO. A geografia política é tradicionalmente ramo da Geografia que estuda as relações entre o espaço e o poder 
do Estado Nação, enfatizando a localização, situação, extensão territorial, fronteiras, etc.. A partir do século XX, 
vários centros de estudos geopolíticos e geoestratégicos foram formados com o objetivo de desenvolver estratégias 
para a manutenção e a expansão territorial de diversos países. Sendo assim, segundo COSTA (2008, p.15) “a geografia 
política possui desde o seu início uma relação forte com as políticas dos Estados, em suas diferentes vertentes como 
a civil, militar, pacífica e beligerante”. Essas características farão com que a geografia política entre em ostracismo, 
fato este resultante das consequentes guerras do século XX. Um dos primeiros cientistas a desenvolver pesquisas no 
campo da geografia política foi Friedrich Ratzel (1844 – 1904), que segundo CASTRO (2005, p.68), foi responsável 
por desenvolver uma geografia política que discute o Estado, tendo como elemento primordial o componente espacial, 
geográfico, pois “[...] (a ciência política) sempre se absteve de qualquer consideração espacial [...] É nesta lacuna que 
a geografia política justifica sua existência [...]”. Ratzel é um dos representantes do que é conhecido como geopolitk, 
fundamental na formação do Estado-Nação alemão. Ratzel foi um pensador do seu tempo e pode ser caracterizado 
como defensor de uma geografia política fundamentada na expansão e conquista territorial. A lógica territorialista 
é aquela, segundo MAIA (2007, p. 83) que se vale da “[...] distribuição de territórios como mecanismo principal 
de manutenção de uma ordem social hierarquicamente constituída”, sendo que esta se difere da lógica econômica 
capitalista, que para alguns autores é a que vigora nos tempos atuais. Este artigo irá realizar uma revisão de parte da 
obra de Friedrich Ratzel, através de revisão bibliográfica e sistematização de dados, com o intuito de apreender se o 
que foi desenvolvido pelo geógrafo ainda condiz com as diferentes manobras dos Estados modernos e, somado a isto, 
discutir se o a lógica territorialista tão presente na obra ratzeliana e um dos campos de estudo da geografia política 
clássica ainda faz parte da lógica estratégica dos Estados, argumentando se a geopolítica clássica realmente está em 
desuso, ou se os fenômenos e acontecimentos políticos que envolvem os Estados são de alguma forma representações 
de antigas políticas e postulados aplicados em novas situações. 

Palavras-chave. Ratzel, territorialismo, Geografia Política.

ABSTRACT. The political geography is traditionally branch of geography that studies the relationships between space 
and the power of the nation state, emphasizing the location, status, territorial extension, borders, etc. .. From the 
twentieth century, several centers of geopolitical and geostrategic studies were formed with the goal of developing 
strategies for maintaining and territorial expansion of various countries. Thus, according to Costa (2008, p. 15) “the 
political geography has since its inception a strong relationship with the policies of States, in its various aspects 
such as civil, military, peaceful and belligerent.” These features will make the political geography of ostracism, a fact 
resulting from the consequent wars of the twentieth century. One of the first scientists that researched in political 
geography was Friedrich Ratzel (1844 – 1904), that according to CASTRO (2005), was responsible of the development 
a political geography that discussed the State with the spacial component as primordial element, because “[...] 
(Political Science) always refrained from any spatial consideration [...] It is in this gap that the political geography 
justifies its existence [...]”. Ratzel is a representative of what is known as geopolitik, that made of Germany known 
as a state, according to Kaplan (2013, p. 83) that “literally lived the geography throughout its history,” being one of 
the representatives of territorial, strategic logic. Territoriality logic is, according MAIA (2007, p. 83) which uses the 
“[...] distribution of territories as hierarchically constituted the main mechanism for maintaining social order,” and 
that it is different strategic logic of capitalist which for some authors is that prevailing nowadays. This article will 
conduct a review of the work of Friedrich Ratzel, through literature review and systematization of data in order to 

GEOGRAFIA POLÍTICA E GEOPOLÍTICA CLÁSSICA E CONTEMPORÂNEA DOS SÉCULOS XX E XXIEIXO I
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grasp what it was developed by the geographer also consistent with the different maneuvers of modern states and, 
added to this, discuss whether territorialist logic so present in ratzeliana work and one of the fields of study of classical 
political geography is still part of the strategic logic of states, arguing if the classical geopolitics is really into disuse, 
or if the phenomena and political events involving the modern States are some representations of old policies and 
assumptions applied in new situations.

KeyWords. Ratzel, Territorialism, Political Geography.

APRESENTAÇÃO DO TEMA 

O ponto inicial para o desenvolvimento da Geografia Política moderna foi dado com o advento 
da obra “Politische Geographie” (1987) do geógrafo Friedrich Ratzel, este que posteriormente passou 
a ser considerado como pai da Geografia moderna e integrante do dito grupo de autores “clássicos” 
da ciência geográfica. Entretanto, como todo cientista responsável por grandes contribuições 
científicas, a geografia ratzeliana também sofreu duras críticas, que o incluíram no hall dos cientistas 
que tiveram interpretações errôneas ou precipitadas de suas idéias. Sua obra foi estigmatizada 
como determinista, sendo uma geografia a favor do Estado e do colonialismo e, posteriormente, 
usada para justificar regimes políticos extremistas, como o Estado nazista. 

São comuns os reducionismos e simplificações do pensamento ratzeliano, que em alguns casos 
é resumido apenas à lembrança dos possíveis equívocos cometidos, pelo pensador alemão, ao 
teorizar sobre as relações homem – natureza, ou ao defender suas crenças sobre a evolução 
dos processos civilizatórios. (CARVALHO apud ARCASSA, 2011, p. 31)

Mesmo sendo considerado por alguns autores como o responsável pela formulação de “[...] 
uma geografia do homem [...] sendo o precursor da própria geografia humana” (MORAES, 1990, 
p. 7), a geografia ratzeliana desenvolveu-se ao longo de debates e críticas de outros autores, 
como do possibilista Vidal de La Blache. Para fugir de interpretações errôneas, que permanecem 
fundamentadas somente da crítica pela crítica, nos pautamos em Hegel apud Marcondes (2010: 
p.218) “[...] o que quer que aconteça cada individuo é sempre filho de sua época; portanto a filosofia 
é a sua época tal como apreendida pelo pensamento”.  Ou seja, o homem nada mais é do que o 
fruto da época em que está inserido. O tempo e o espaço serão os fatores que irão moldar seus 
posicionamentos políticos e culturais, o tornando único. Sendo assim, a interpretação acerca da 
obra ratzeliana só será verdadeira e frutífera a partir do momento em que os processos históricos 
que estavam a agir no espaço geográfico e que vieram a influenciar o homem sejam analisados 
como componentes principais a ditar o legado deixado pelo homem de referida época. 

O fomento da Geografia Política foi responsável, segundo Castro (2005, p.68) por dar as 
discussões sobre Estado um componente espacial, geográfico, pois “[...] esta (a ciência política) 
sempre se absteve de qualquer consideração espacial, de qualquer comparação entre Estados ou 
parte deles. É nesta lacuna que a geografia política justifica sua existência [...]”. Ainda segundo 
esta autora Ratzel foi responsável por desenvolver uma Geografia Política que possuísse como 
elemento primordial o componente espacial sendo influenciado e transformado a partir e pela 
política. Esta geografia encontrou nas políticas estatais um lugar resguardado, por conta da sua 
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análise e característica de cunho territorialista, o que fez com que o Estado viesse a utilizar-se 
desta Geografia Política ratzeliana a fundo.  

O questionamento que direciona este artigo adveio da observação acerca do comportamento 
da terceira hegemonia mundial apontada por Arrighi (2006), a norte-americana. Figura máxima do 
capitalismo mundial moderno, a nação norte-americana constitui-se como o principal ator territorial 
das relações internacionais. Entretanto, ao observar o seu comportamento no jogo internacional, 
a lógica dos Estados Unidos apresenta vestígios que não condizem com a de uma nação totalmente 
imersa na lógica capitalista dos mercados mundiais, mas sim com a lógica estudada por Ratzel. 
Portanto, este artigo discutirá as estratégias de desenvolvimento estatal apontadas por Arrighi 
(1994) juntamente com um resgate dos principais pontos da obra do geógrafo alemão condizentes 
com a temática estatal, na tentativa de apreender se as palavras e análises de Ratzel ecoam no 
contexto atual e se a Geografia Política, tanto a clássica quanto a crítica, podem fornecer uma 
análise que torne o espaço geográfico e o território como elementos principais e que possibilitarão 
ao estudioso uma apreensão das transformações territoriais mais próximas da realidade. 

QUESTÃO CENTRAL 

O Estado nação, com suas fronteiras, divisões e população, nunca esteve fora das discussões 
políticas. Entretanto, muito se tem pregado sobre o seu fim. A internacionalização dos mercados 
e o capitalismo global vieram segundo alguns autores, a enfraquecer o poder do principal ator 
territorial. Este agente não teria mais maneiras de controlar sua população e fronteiras, sendo 
que as grandes empresas e outros atores territoriais vieram a desmembrar as fronteiras, as 
tornando mais fluídas, descaracterizando alguns pontos que originalmente concedem ao Estado 
as características que conhecemos. 

Segundo Arrighi (2006) a história dos Estados mostra uma sucessão de hegemonias no 
centro do sistema capitalista. O sistema moderno que emerge com a decadência do feudalismo, 
torna a esfera pública e privada distinta, o poder passa a ser centralizado nas mãos do Estado e 
seus dirigentes, sendo sua área de influência demarcada através das fronteiras nacionais. O poder 
de um Estado passa a ser calculado a partir de seu poder de acumulação e pelas suas conquistas 
e posses territoriais. É dado assim início do surgimento dos Estados modernos e também do 
capitalismo moderno. A partir disto se definem duas estratégias de desenvolvimento estatal: a 
capitalista e a territorialista. 

Tal como definimos aqui, em contraste, capitalismo e territorialismo representam estratégias 
alternativas de formação do Estado. Na estratégia territorialista, o controle do território e 
da população é o objetivo da gestão do Estado e da guerra, enquanto o controle do capital 
circulante é o meio. Na estratégia capitalista, a relação entre os meios e os fins se inverte: o 
controle do capital circulante é o objetivo, enquanto o controle do território e da população 
é o meio. (ARRIGHI, 2006, p.34)

A relação entre essas duas estratégias de desenvolvimento estatal deram origem, segundo 
o filosofo, as três hegemonias mundiais do capitalismo histórico: a holandesa, britânica e a 
norte - americana. Cada uma dessas hegemonias utilizou ou combinou as duas estratégias para 
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potencializar o seu desenvolvimento. Estas hegemonias funcionam a partir do que Fiori (2009) 
chama de “sistema mundial moderno”, que é o que possibilita as trocas e fluxos comerciais que 
caracterizam o capitalismo como modo de produção, permitindo sua existência e reprodução. 

Entretanto, há quem pregue que a lógica territorialista perdeu espaço para a capitalista a 
partir do momento em que os Estados deixaram de vincular suas políticas internas ou externas 
com o rótulo de “colonialismo” ou anexação territorial, e que a globalização tornou as fronteiras 
fluidas, sendo que em um mundo sem fronteiras, o Estado seria débil frente ao poder do capitalismo 
global. A geógrafa Castro (2005) e o economista Fiori (2009) indicam que o territorialismo, como 
projeto e prática do Estado ainda existe, combinado ou não com o capitalismo. 

A estratégia territorialista é implicitamente a que está presente na obra de Ratzel, principalmente 
por conta da época em que foi desenvolvida. Exatamente por conta disto, há pesquisadores que 
acreditam que a estratégia territorialista não possui espaço no dito “sistema mundial moderno” 
e pregam que este se encontra extremamente imerso dentro da lógica estatal capitalista, e que 
os Estados não agem mais de acordo com a lógica estatal territorialista, e exatamente por conta 
disto que o Estado deixou de ser o principal ator na sociedade humana, e que a prática da lógica 
territorialista, que é a de obtenção de territórios e o exercício do poder através do território não 
possui mais sentido. Entretanto, a análise da conjuntura política exige a percepção de que o jogo 
entre os Estados é mais complicado do que aparenta, e que a política dos Estados exige a combinação 
e a adequação de tanto estratégias novas quanto antigas. Portanto, este artigo propõe revisar o 
que foi desenvolvido por Ratzel acerca do territorialismo, e analisar o contexto atual visando 
enxergar nas práticas dos Estados atuais, vestígios ou não do que entendemos como estratégias 
territorialistas estatais. 

INTERLOCUÇÃO TEÓRICO-CONCEITUAL

A geografia humana ratzeliana, ou a “antropogeografia”, se divide em três principais temas: 
a) influência das condições naturais sobre a humanidade, b) a distribuição das sociedades sobre 
o globo e c) a formação dos territórios. Esta tríplice repartição da “antropogeografia” proposta 
do Ratzel seria então a responsável por elucidar as diversas questões acerca da distribuição das 
sociedades humanas nos diversos territórios, sempre levando em conta a influência do meio no 
estabelecimento dos mesmos. Segundo o geógrafo alemão, a história havia conseguido descrever 
esta relação de influência, entretanto somente as ciências naturais teriam sido bem sucedidas 
ao criar leis gerais para estas descrições dos estabelecimentos humanos nos diversos territórios. 
Portanto, caberia à geografia alemã do século XIX, renovada por Karl Ritter desenvolver este tipo 
de estudos, só que com a geografia sendo a ciência responsável por esta descrição.

Antes de Maquiavel, e posteriormente com o aperfeiçoamento de Ratzel, a política (e 
posteriormente a geografia política) era vista como enumerar a quantidade de recursos e cidades 
que existiam em dado território. Com o avanço advindo da obra dos dois autores, política e a sua 
relação com o espaço passou a ser vista de maneira diferente. A política para ambos os autores 
pode ser compreendida como o resultado do exercício de poder em um dado espaço delimitado, 
ou seja, no território. É o que anima e que diferencia os territórios, é o que faz girar a engrenagem 
das ações políticas, sendo o fator de união entre sociedade e o solo, dando ao primeiro as direções 
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exatas a serem seguidas para o usufruto e transformação do último de maneira a criar o Estado. 

Dissemos que a política era como o espírito de um Estado ou sua individualidade espiritual. [...] 
Na idéia política, não há não somente o povo, mas também o seu país. É por isso que apenas 
uma potência política pode progredir sobre um mesmo solo, de maneira a tirar dele todo o 
seu valor. (RATZEL, In: PFRIMER, 2011, p. 53)

Há dois pontos principais que norteiam toda a obra, que é o conceito de território e a 
sua aplicação, e o estudo acerca do que seria o Estado e a sua função dentro da organização do 
território. A geografia ratzeliana se propôs a estudar os fundamentos que governam as relações 
entre o Estado, sociedade e o solo. Na análise geográfica proposta por Ratzel, a sociedade era 
dependente do solo que sustentava sua existência, pois “[...] todas as atividades da raça humana, e 
em particular dos grupos humanos, a nação e o Estado, deveriam ser vistas sobre o fundo de seus 
verdadeiros ‘fundamentos’ [...] estes que estão na superfície da terra”. (WEIGERT, 1943, p. 106) 

[...] a obra de Ratzel pode ser sintetizada pelo trinômio Estado – posição – dinâmica. No mínimo, 
o primeiro elemento é indiscutível: toda a teoria ratzeliana parte e desemboca no Estado, um 
Estado síntese e produto da sociedade, como se disse, de caráter hegeliano, que transcende 
seus aspectos meramente legais. Porém, um Estado que tem como componente fundamental o 
solo, ou se quisermos, o espaço. Isto não significa unicamente extensão espacial, mas também, 
e sobretudo, a relação entre o espaço e a sociedade que nele vive. (FONT & RUFI, 2006, p. 58)

A visão de Ratzel acerca do Estado é chamada pelos estudiosos de “organicista”, por conta de 
ser enxergado como um organismo vivo, que tenderia a comporta-se segundo as leis que viriam 
a reger os seres vivos na terra, ou seja, “[...] nascer, avançar, recuar, estabelecer relações, declinar 
etc.” (COSTA, 2008, p. 35). Portanto, o crescimento do Estado estaria totalmente relacionado com 
a capacidade de utilizar-se de suas determinadas condições naturais, ou seja, transformar suas 
potencialidades naturais em algo efetivo através de políticas territoriais condizentes com a sua 
realidade. O Estado como entidade orgânica na obra ratzeliana é a expressão máxima de ligação 
identitária entre a sociedade e o solo; nas palavras do próprio autor o Estado seria a organização 
política do solo (grifo nosso).  

A lógica territorialista está na obra de Ratzel no que entendemos como o Estado como 
organismo vivo e seu comportamento. Devido ao momento histórico que Ratzel estava inserido, 
naturalizar este tipo de lógica através da ciência foi um passo importante, e a geografia como 
ciência atrelada ao espaço e ao território serviu perfeitamente para este objetivo. A geografia 
como ciência a serviço da lógica territorialista ajudou no ponto de partida do sistema mundial 
moderno, pois no século XVIII os Estados nacionais europeus mais emblemáticos já estavam 
formados ou em vias de, como no caso da Alemanha, e essa concentração de poder territorial gerou 
a competição entre os Estados, fato este que impulsionou a expansão territorialista, e exigiu das 
ciências o desenvolvimento das bases fundamentadoras para suas práticas. A lógica capitalista 
não teria encontrado a expansão que possuiu historicamente sem que a necessidade de exercer a 
lógica territorialista tivesse sido apresentada sob a roupagem cientifica, da maneira que a obra de 
Ratzel fez. Um ponto interessante a ser considerado é a maneira pela qual Ratzel irá estabelecer 
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sua visão acerca do que seria o povo em sua geografia política. Para o cientista alemão, o povo não 
seria um conjunto humano que se assemelharia devido a sua língua ou algum traço cultural dentro 
do que ele entende como organização política do solo. Para o alemão, povo seria “[...] um conjunto 
político de grupos e indivíduos não necessariamente vinculados pela raça (der Stamm), nem pela 
língua, mas no espaço, por um solo comum” (RATZEL, In: PFRIMER, 2001, p. 52). Portanto, sob 
a égide de uma bandeira unificadora territorial, as diferenças entre povos se distinguiram. 

Portanto, a história de um Estado só passa a existir a partir do momento que a sua fixidez e 
suas possibilidades de crescimento são asseguradas. Por isso que Ratzel vem a afirmar que o solo 
é sempre mais velho que o Estado. O solo é a pré-condição de existência, que se for potencializado 
poderá vir a dar a existir um Estado. Para a compreensão do futuro do Estado e da exigência 
principal, que é a necessidade de crescimento, Ratzel cria um dos conceitos condizentes ao estudo 
deste comportamento, que veio a posteriormente ser o ponto que tornou sua geografia mais 
reconhecida, e que veio a ser aplicado nas políticas territoriais do século XXI, principalmente na 
II Guerra Mundial. Este conceito é o de “Espaço Vital” (Lebensraum). 

O espaço vital manifestaria a necessidade territorial de uma sociedade tendo em vista seu 
equipamento tecnológico, seu efetivo demográfico e seus recursos naturais disponíveis. Seria 
assim uma relação de equilíbrio entre a população e os recursos, mediada pela capacidade 
técnica. Seria a porção do planeta necessária para a reprodução de uma dada comunidade. 
(RATZEL In: MORAES, 1990, p. 23)

O conceito de “espaço vital” é o principal resultado da teoria cientifica ratzeliana acerca de 
existência e comportamento do Estado. Sua principal função foi a de justificar a necessidade de 
crescimento do Estado, pois como todo organismo vivo, o Estado necessita de um espaço e de 
recursos para crescer e fortalecer sua existência. O espaço, juntamente com o Estado, são elementos 
fundamentais para compreender a relação dos povos com o meio. Juntos são dois elementos 
vistos como dinâmicos, pois o espaço se transforma a partir do momento em que o povo trabalha 
para fixar-se no território, e o Estado, segundo Ratzel, “[...] nunca está em repouso” (RATZEL In: 
MORAES, 1990, p. 184). Ou seja, sua dinamicidade é resultante do fato de se constituir no agente 
que, a partir da sua existência, irá fazer com que a consciência de expansão e posse do espaço, no 
caso o território, seja o elemento principal dentro da cultura geral do povo, tornando o nacionalismo 
o valor número principal para a consolidação da nação como um todo.  

Cada cidadão deverá tomar consciência do caráter vital do território e de suas possibilidades 
de expansão; o sentido do espaço (Raumsinn) garante a perenidade da nação, a fortaleza e a 
independência do Estado. (GALLOIS apud FONT & RUFI, 2006, p.59)

Neste mesmo sentido, o “[...] raumsinn tem correspondência com o volkgeist, o ‘espírito 
do povo’ fundamental para a formação do sentimento nacionalista alemão [...] O espaço é o 
elemento vital e deve estar em consonância com as necessidades do povo [...]” (FONT & RUFI, 
2006, p.59). A geografia ratzeliana fundamenta o espaço como sendo o elemento principal para 
o desenvolvimento do nacionalismo, portanto, seria através das possibilidades deste espaço e do 
poder efetivo do Estado que o território viria a potencializar o “volkgeist”, vindo a diferenciar os 
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povos de cada território. Portanto, quanto mais o Estado reforçar o “raumsinn”, mais forte virá ser o 
“volkgeist”. Cabe indagar: se o nacionalismo instaurar-se como valor principal dentro do “volkgeist” 
o povo como um todo impulsionará o Estado apreender a necessidade e o valor do crescimento 
do Estado? Se observarmos o desenrolar da história dos Estados modernos, e principalmente da 
Alemanha podemos conceder a pergunta uma resposta afirmativa, e a partir daí compreender 
melhor o porquê da existência do conceito de Espaço Vital (Lebensraum). 

A nação é uma entidade orgânica que, no curso da história, torna-se cada vez mais apegada à 
terra onde ela vive. Exatamente como um indivíduo luta contra a terra virgem, até transformá-
la em campos cultiváveis, uma nação também luta com sua terra, dela se apropriando cada 
vez mais, com sangue e suor, até que se torna impossível pensá-las separadamente. (RATZEL 
in: MORAES, 1990, p.183)

Portanto, a geografia ratzeliana apresentava uma visão de que para o Estado continuar a existir 
este deveria sempre aumentar o tamanho do seu Lebensraum, buscando novas áreas e recursos para 
a sua manutenção e progresso, o qual seria alcançado e mantido através, dentre outras práticas, 
da absorção, aumento das fronteiras e espoliação de recursos naturais de Estados vizinhos.

No seu crescimento e evolução, o Estado seleciona os benefícios geográficos, ao ocupar antes os 
bons locais de um distrito, de preferência os pobres. Se seu crescimento está relacionado com 
a despossessão de outros Estados, ele captura vitoriosamente as boas áreas, e os despossuídos 
permanecem nas áreas ruins. (RATZEL In: MORAES, 1990, p. 186)

Ratzel entende o Estado como uma entidade tão dinâmica quanto a sociedade nele presente.  
Para a manutenção da sua existência e soberania, o Estado deveria estar sempre em busca de aumentar 
o seu “Espaço Vital”, indo à busca de melhores áreas e recursos. Um Estado que mantivesse essa 
dinâmica seria o sinônimo de um Estado forte, e quanto maior fosse o “Espaço Vital” conquistado, 
maior seria a ligação da sociedade para com o solo, o que faria com que a idéia de nacionalismo se 
tornasse mais intrínseca à vida dos homens. O Estado é o agente articulador entre o homem e o seu 
solo, portanto todos os esforços devem ser realizados para que essa relação seja determinante para 
a evolução e continuidade do Estado, pois “[...] a sociedade que consideramos [...] desejará sempre 
manter, sobretudo a posse do território [...]. Quando esta sociedade se organiza com esse objetivo 
ela se transforma em Estado”, sendo que o “[...] solo nos aparece como a causa mais profunda da 
sujeição humana [...] É ele que, duramente e sem nenhum critério de escolha, determina a cada 
povo o seu destino”. (RATZEL In: MORAES, 1990, p. 81). Desta forma, o movimento em direção 
do crescimento do Estado é a única maneira de reforçar a ligação entre sociedade e solo. Desta 
forma, o expansionismo como prática territorial seria a maneira de assegurar a segurança do Estado 
frente ao seu povo. Disto, o imperialismo surge naturalmente como resultado desta equação. 

Para o autor, todo o organismo vivo possui, a partir de um ponto, a consciência das suas partes 
constituintes que lhe são importantes ou não para o seu desenvolvimento e manutenção. Ratzel 
acredita que seja importante para o Estado identificar quais são as partes que são as principais 
para sua existência, ou seja, estamos falando das regiões geograficamente mais importantes para 
a manutenção do fluxo social, comercial e político do Estado.
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Certas partes de um organismo são mais estritamente ligadas à vida do ponto de vista do todo 
do que outras. [...] Qualquer Estado tem regiões ou províncias cuja perda lhe seria mortal, 
enquanto que outras ele pode abandonar sem perigo. [...] O valor de uma parte do Estado 
depende da sua relação geográfica com o todo do organismo estatal. Os elementos geográficos 
de um país que agem no sentido da sua propriedade essencial possuem a maior importância 
porque se adicionam a uma soma de vantagens presentes. (RATZEL In: PFRIMER, 2001, p.56)

Na visão do autor, as teorias filosóficas que analisam esse ritmo do crescimento dos Estados são 
“[...] falhas basicamente por subestimarem as condições imediatas do desenvolvimento do Estado. 
[...] as chamadas teorias do desenvolvimento são particularmente incorretas, quer proponham 
uma progressão linear, espiral ou outra qualquer progressão do desenvolvimento”. (RATZEL In: 
MORAES, 1990, p.177). Ratzel então propõe o que ele chama de “sistema, ou natureza das relações 
do Estado com o território” (RATZEL In: MORAES, 1990, p. 177), que segundo ele seria capaz de 
não ignorar o ponto principal enunciado pelo autor, que é a causa espacial. Este sistema então seria 
constituído pelo o que ele chama de “as leis do crescimento espacial dos Estados”, sendo estas sete. 

1. As dimensões do Estado crescem com sua cultura.
2. O crescimento dos Estados segue outras manifestações do crescimento dos povos, que 

necessariamente devem preceder o crescimento do Estado.
3. O crescimento do Estado procede pela anexação dos membros menores ao agregado. Ao 

mesmo tempo, a relação entre a população e a terra torna-se continuamente mais próxima.
4. As fronteiras são o órgão periférico do Estado, o suporte e a fortificação de seu crescimento, 

e participam de todas as transformações do organismo do Estado.
5. No seu crescimento, o Estado esforça-se pela delimitação de posições politicamente 

valiosas. 
6. Os primeiros estímulos ao crescimento espacial dos Estados vêm lhes do exterior. 
7. A tendência geral para a anexação e fusão territoriais transmite-se de Estado a Estado, 

e cresce continuamente de intensidade. 

As “leis de crescimento espacial” dos Estados de Ratzel fazem parte de uma série de artigos 
que o autor lançou antes de expor ao mundo a sua obra principal, a “Politische Geographie”. O fato 
de enumerar estas leis é o ponto principal que nos permite afirmar que Ratzel é um autor que 
propõe um estudo nomotético. Apesar do forte conteúdo colonialista desta lista, esta se constitui 
em uma tentativa, mesmo que sem uma base empírica para comprová-la, de compreender melhor 
a maneira pela qual se dá o jogo territorial dos Estados e a quais são os possíveis motivos que 
levam a este jogo. 

[...] Ratzel contended that states followed the same laws of development as biological units 
and that when a state’s Lebensraum became insufficient – for example, because of population 
growth – the state needed to annex new territory to establish new, larger, Lebensraum. As such 
he posited seven laws for the spatial growth of states, which held that a state must expand 
by annexing smaller territories, that in expanding a state strives to gain politically valuable 
positions, and that territorial expansion is contagious, spreading from state to state and 
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intensifying, such that escalation towards warfare becomes inevitable. (JONES & JONES & 
WOODS, 2004, p. 5)

A lógica territorialista e a sua prática territorial, o imperialismo foi emblemático no desenrolar 
dos séculos, até o findar da II Guerra Mundial, momento no qual a maior parte dos Estados 
imperialistas abandonou suas colônias frente às explosões de movimentos de independência e 
criação de novos Estados auto-determinados. A lógica territorial capitalista, que é a das trocas, 
do fluxo monetário e do grande mercado, tem origem nas feiras e pequenos mercados europeus, e 
com o desenrolar da história ganhou a dimensão que possui hoje. Há quem afirme que o contexto 
da lógica capitalista dos tempos atuais possui o seu mérito devido a sua capacidade de auto - 
regulação, entretanto, foi a regulação do dono do poder político, o Estado, que fez com que os 
mercados passassem a agir em outras escalas, que ao exercer a lógica territorialista percebeu a 
possibilidade de combinar a capitalista na sua ação. Portanto, o Estado alia o crescimento do seu 
espaço político territorial com o espaço econômico, com a evolução dos mercados locais, regionais 
até os mercados internacionais. As três hegemonias do capitalismo histórico de Arrighi (1994), a 
Holanda, o Reino Unido e os Estados Unidos são o exemplo desta junção que o Estado realizou. A 
Alemanha de Ratzel não é considerada como uma hegemonia do capitalismo histórico, entretanto, 
isto se deu por conta do seu próprio contexto histórico geográfico: como um Estado novo localizado 
na Europa central, a Alemanha por muito tempo apostou na lógica territorialista como estratégia 
política principal. O contexto criado pelos Estados europeus possibilitou que as duas lógicas, a 
territorialista e a capitalista, se unissem, tornando o “sistema mundial moderno” único. 

O sistema econômico do capitalismo europeu proporcionou uma singular circunstância de 
simbiose entre essas duas lógicas, com o predomínio da expansão capitalista, à qual estava 
subordinada a lógica territorial, que dialeticamente conduziu à expansão mundial do colonialismo 
e do comércio europeus. (FARIA, 1999, p. 269)

Há quem acredite que a lógica territorial não se encontra na agenda dos Estados modernos 
deste século, tendo sido resposta somente pelo exercício da lógica capitalista. Ou seja, a globalização 
tornou as fronteiras dos Estados fluídas, postulando no enfraquecimento do Estado frente a 
outros atores territoriais. Portanto, a leitura da obra de Ratzel não condiz mais com o mundo 
que existe hoje. Baseado nos autores citados e no próprio geógrafo alemão é possível afirmar 
que o territorialismo está presente na agenda dos Estados atuais. O imperialismo não deixou de 
ser exercido, apenas ganhou uma nova roupagem, entretanto, sua lógica continua a mesma. A 
combinação entre as lógicas de estratégia funcionam de modo que o capitalismo moderno necessita 
para a sua reprodução de um sistema territorial e de Estados que lhe garantam sustentação e a 
continua criação de redes para suas lógicas. Ou seja, a globalização só tem sentido baseada em um 
grande sistema de Estados interligados entre si e segundo (WOOD, 2014, p.115), a globalização 
é uma forma de imperialismo “[...] mais dependente que qualquer outra de um sistema de Estado 
múltiplos”, Portanto, a globalização necessita de um Estado territorial soberano para lhe dar o 
resguardo necessário para o exercício de suas práticas. 

Mas se os imperativos capitalistas hoje cobrem o mundo, eles não deslocaram o Estado territorial. 
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Pelo contrário, quanto mais o capitalismo se torna universal, mais ele necessita de um sistema 
igualmente universal de Estados locais confiáveis [...] É por isso que, paradoxalmente, o império 
se tornou mais puramente econômico quanto mais proliferou o Estado-nação. 

O imperialismo alemão de Ratzel visava a submissão político territorial, já a globalização visa 
a submissão político econômico territorial. Mesmo que alguns atores territoriais se interessem 
somente pela submissão econômica, estes permanecem baseados em um Estado que lhe garantirá 
as vias de exercer a coerção necessária para o alcance dos seus objetivos. Nas incursões atuais destes 
Estados globalizados, o territorialismo ainda existe, sendo na maior parte do tempo combinado 
com a lógica capitalista. Sendo assim, a leitura de Ratzel é válida no sentido de possibilitar uma 
leitura das estratégicas estatais e organização territorial que possa apreender os objetivos reais 
das ações. 

RESULTADOS PARCIAIS 

Portanto, o “sistema mundial moderno” é resultado da combinação das duas lógicas inseridas 
em um novo tipo de imperialismo, que combina a conquista de ambos os espaços político e 
econômico. Arrighi (2006) posiciona os Estados Unidos como a terceira hegemonia, sendo esta 
em situação de declínio. No entanto, concordamos com Fiori (2008) de que os Estados Unidos 
estão longe de estarem em uma situação de colapso, sendo a justificativa encontrada no próprio 
espaço geográfico e nas políticas territoriais estadunidenses nos últimos anos. 

A partir disto, arriscamos a perguntar se o conceito de “espaço vital” ratzeliano realmente 
ficou restrito no contexto da II Guerra Mundial. No contexto geográfico, os Estados Unidos não 
possuem a alternativa de expansão por meio de territórios vizinhos, tal qual o conceito clássico 
de “espaço vital” e o sistema de leis de Ratzel postulam. No entanto, o Estado estadunidense 
possui na sua agenda políticas pautadas no expansionismo, sendo com roupagens diversas. Por 
exemplo, se visualizamos a lógica territorialista: na organização territorial da Organização do 
Atlântico Norte (OTAN), espalhadas pelos territórios aliados dos norte-americanos, assegurando os 
interesses e exercendo pressão regional, sua constituição não deixa de ser de pequenos aglomerados 
representativos daquele Estado. As invasões ao Afeganistão e do Iraque, supostamente para a 
limpeza das forças terroristas regionais, também se destacam como saídas para o aumento da 
influência norte americana no Oriente Médio e Ásia. Isto sem mencionar a presença das empresas 
norte-americanas através do globo, que apesar de ser vistas como aglomerados que não respondem 
a um Estado especifico, carrega dentro de si as ideologias de seu Estado de origem, e de muitas 
maneiras servem de instrumento de coerção destes mesmos Estados. O territorialismo como lógica 
estatal é presente nas políticas territoriais atuais, e na maioria das vezes ela é o passo inicial para 
a aplicação da lógica capitalista. 

Outro exemplo a ser analisado, que se encaixa muito bem na obra de Ratzel é do caso da Rússia 
e da Criméia. A opinião do geógrafo alemão de que somente o fato de compartilhar um território 
sob a égide de uma mesma bandeira seria o suficiente para que o espírito do povo se unisse ao 
Estado faz deste caso específico um exemplo moderno que rebate esta afirmação. A Criméia não 
reconhece a Rússia como seu Estado e sim a Ucrânia. No entanto, a posição geográfica do território 
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é um dos motivos pelo qual o Estado russo luta pelo controle da região, que é a saída para o Mar 
Negro, da mesma forma que os norte-americanos apóiam a não intervenção russa na região. O 
território da Criméia se constitui em uma parte importante do organismo de ambos os Estados, 
de acordo com a visão organicista ratzeliana, sendo que a perda desta parte do “órgão” do Estado 
seria prejudicial para o resto do funcionamento, afetando a soberania estatal. 

Portanto, a prática imperialista da hegemonia atual do sistema mundo vem a apresentar 
diversas questões que exigem do observador uma análise que consiga relacionar todos os fatos 
e fenômenos com a sua causa inicial, que a partir deste artigo concluímos que é a causa espacial 
geográfica. O território continua a ser a arena das relações de poder, e o Estado é o principal ator 
nesta relação. Se na Alemanha de Ratzel o nacionalismo tinha como uma das principais características 
a necessidade do povo de ver o seu Estado se expandindo, isto não se diferencia muito no contexto 
atual. O “imperialismo excedente” (WOODS, 2014) dos Estados Unidos é o maior exemplo de que 
a lógica territorialista não se perdeu durante a transição dos séculos. Desta forma, a Geografia 
Política de Ratzel ainda possui seu lugar resguardado na ciência moderna. 

Certas opiniões contrárias à obra ratzeliana são bem fundamentadas – vide as direcionadas 
ao determinismo geográfico – entretanto, toda obra cientifica possui seu valor e o de Ratzel foi 
o de ter pensando a relação entre política, Estado e território cientificamente, dando à Geografia 
Política os meios necessários para ser considerado realmente como um sub-ramo da Geografia e 
concedendo a ela a diferenciação necessária das Ciências Políticas. A geografia ratzeliana tornou 
o homem como o responsável direto pelo o tipo de ambiente no qual vai estar inserido, e mesmo 
subalterno às condições naturais, a sociedade seria o ator máximo que organizado sob a forma de 
Estado poderiam tirar máximo proveito e contornar a situação da qual estão inclusos. A geografia 
deveria ser uma ciência capaz de compreender o território e seus elementos como resultado de 
diversos fatores combinados, possibilitando a compreensão destes fatores, os descrevendo e a partir 
disso compreender as maneiras pelas quais estes iriam influenciar, potencializando ou não, a fixação 
do homem sobre o solo. A dinamicidade, a politização do espaço e a compreensão do território 
como arena primária dos conflitos e existência social devemos à obra de Ratzel. Não estamos a 
afirmar de que a obra de Ratzel deva se constituir em uma bíblia moderna, única e soberana, para 
a análise do contexto atual político territorial. Entretanto, é necessária a revisão dos clássicos para 
a compreensão do sistema mundial moderno, adotando a posição de que este é o resultado de uma 
evolução de diversos fatores, sendo que o contexto atual pode ser a representação de uma evolução 
e adaptação dos vestígios do passado ao novo contexto. Portanto, a obra de Ratzel possui seu lugar 
resguardado para a compreensão da lógica territorialista moderna, esta que não perdeu seu lugar 
na agenda dos Estados modernos. O ser humano é um ser espacial, que exerce as relações sociais 
através do espaço, sendo estas pautadas no jogo de poder, o que torna a competição territorial 
algo sempre recorrente nas relações sociais e nas relações entre Estados. Sendo assim, a lógica 
territorialista dos Estados modernos continua sendo a de conquista de territórios, sendo estes 
econômicos ou políticos, sendo a obra de Ratzel uma das fontes para a compreensão destas lógicas. 
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GEOPOLITICS OF THE HIGHWAYS IN THE AMAZON
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RESUMO. O presente trabalho discorre sobre a política rodoviária desenvolvida pelo governo militar nos anos 60 e 
70, do século XX, apoiada em concepções clássicas sobre a geopolítica da circulação, elaboradas por Friedrich Ratzel e 
Camille Vallaux, e que foram assimiladas pela Escola Superior de Guerra – ESG, no Brasil, resultando em uma gama de 
projetos com vista à integração territorial. Naquele momento, a Amazônia não estava articulada ao sistema rodoviário 
nacional. Para articular o território e promover a segurança e o desenvolvimento, o governo militar lançou o Programa 
de Integração Nacional - PIN, constituindo-se em uma ferramenta do Estado para concluir obras que estavam sendo 
realizadas, em locais onde o isolamento, a estagnação e o vazio demográfico seriam “resolvidos” com a interligação 
de cidades do centro-oeste e sudeste ao norte, particularmente a Amazônia, que se encontrava geograficamente na 
parte periférica em relação a outras regiões, consideradas desenvolvidas. Essa política rodoviária permitiria uma 
comunicação eficiente em e com qualquer ponto do território, sendo um pensamento extremamente geoestratégico, 
elaborado durante o regime militar, tendo como um dos objetivos conectar a porção meridional e a setentrional do 
território e constituir uma integração nacional e internacional. A política rodoviária na Amazônia se constituiu numa 
forma de possibilitar acesso a uma porção preservada da floresta, ocasionando diversos conflitos sociais e impactos 
ambientais em diversas escalas. Uma parcela dessas rodovias, projetadas e implantadas na Amazônia, não chegou a 
ser concretizada, porém, na atualidade, ocorre um processo de retomada do projeto de integração que não chegou a 
ser concluído, mas não consiste em abrir rodovias extensas, e sim consolidar as rotas já existentes, através de dois 
instrumentos: o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC e a Iniciativa para a Integração da Infraestrutura 
Regional Sul-Americana - IIRSA, ambos na Amazônia. O primeiro, na reconstrução da BR-319, interligando a porção 
norte e sul, que corresponde, posteriormente, às rotas de exportação em direção à Venezuela, e a BR-163 propiciando 
o fluxo, principalmente de exportações, oriundo do centro-oeste. É notável que ambos os projetos se articulam, e, 
simultaneamente, realizam uma integração territorial da Amazônia e, simultaneamente, criam-se novas usinas 
hidrelétricas próximas dos eixos rodoviários. 

Palavras-chave. Geopolítica, integração, rodovias e reconstrução.

ABSTRACT. This paper discusses the political road drafted by the military government in the 60s and 70s of the 
twentieth century, who were supported by classical conceptions about the geopolitics of movement, elaborated by 
Friedrich Ratzel and Camille Vallaux, they were assimilated by the War College ESG in Brazil, resulting in a range of 
projects aimed at regional integration. At that time Amazon was not articulated to the national highway system. To 
articulate the territory and promote safety and develop the military government launched the National Integration 
Program PIN, constituting a tool of the state to complete works that were being carried out, where isolation, stagnation 
and demographic vacuum would be “resolved” to the interconnection of cities of the west and east north central, 
particularly the Amazon, which was geographically peripheral portion relative to other developed regions considered. 
This road would allow efficient communication policy at any point in the territory, being an extremely geostrategic 
thinking developed during the military regime, one of the goals was to connect the northern and southern portion 
of the territory and constitute a national and international integration. The political road in Amazon constituted a 
way to provide access to a preserved portion of the forest, causing many social conflicts and environmental impacts 
at various scales. A portion of these designed and implemented in the Amazon highways not come to fruition, but 
in actuality a process of recovery of the integration project that was never completed occurs, but not in open consisti 
extensive highways, but consolidate the existing routes, through two instruments: the Programme for Accelerated 
Growth PAC and the Initiative for the Integration of Regional Infrastructure in South America IIRSA, both on 
Amazon. The first reconstruction of the BR-319 linking the north and south portion that corresponds to later export 
routes towards Venezuela, and the BR-163 providing the flow of exports originating mainly from the Midwest, it is 
remarkable that both projects are articulate, and simultaneously perform a spatial integration of the Amazon and 
while it creates new hydroelectric plants near the roads.

Keywords. Geopolitics, integration, highways and reconstruction.
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INTRODUÇÃO 

A circulação no território é compreendida como ferramenta capaz de unir diferentes partes 
de um todo e de integrar diferentes lugares. Neste aspecto, o Estado Nacional toma como base 
superar as barreiras físicas e estruturar uma rede de circulação em seu território, criando, dessa 
forma, possibilidade de integração territorial e comercial. 

Essa integração está diretamente associada à construção de infraestruturas sobre o território, 
pois o país que consegue dominar e estruturar meios de comunicação em seu âmago consegue 
também estabelecer relações de integração e de acesso às áreas consideradas despovoadas ou às 
fronteiras, caso contrário porções do território estarão desarticuladas dos centros econômicos e 
políticos. A partir dessa máxima geopolítica, estruturada por Otto Maull (1960), nota-se que o 
planejamento, voltado para a integração da Amazônia, ocorreu através da construção de diversas 
rodovias, partindo do centro político e dos centros econômicos em direção às fronteiras setentrionais. 

O discurso dos administradores de Estado e daqueles que estavam em cargos estratégicos 
no governo apontavam, no início do século XX, para um país que apresentava diversas porções 
territoriais desconectadas, com ausência de estruturas que possibilitassem a comunicação e 
acessibilidade ao interior do país. Diversas ações e planejamentos realizados culminaram nos 
projetos rodoviários para o Brasil, e inclusive a região Amazônica, a última fração do território a 
ser conectada. 

Durante a metade do século XX, diversas rodovias foram projetadas, e algumas, até o final 
da década de 70, chegaram a ser construídas. Mas a crise econômica, estabelecida na metade desta 
década, desacelerou a implantação e consolidação do modal rodoviário na Amazônia, acarretando 
ausência de manutenção em diversas rodovias, ocasionando empecilhos para o fluxo de cargas e 
de passageiros no interior do território. 

Assim, na primeira parte deste artigo, destacamos a influência de alguns dos principais 
nomes da geopolítica internacional e nacional, abordando a relevância da circulação e comunicação 
no território, que ambos discutem, e o discurso geopolítico-militar referente a vertebração da 
Amazônia através das rodovias. 

Posteriormente, são abordadas as atuais políticas referentes ao modal rodoviário, destacando 
a reestruturação de eixos que serpenteiam a porção setentrional do Brasil e seu elo com as outras 
políticas de Estado. 

RODOVIAS COMO INSTRUMENTO DE INTEGRAÇÃO 

Para compreender a geopolítica na Amazônia, primeiramente é necessário ter claras as 
razões que levaram o Estado a constituir uma rede rodoviária na floresta Amazônica, iniciando 
pela abordagem dos três principais nomes da geografia política/geopolítica, que retratam o tema 
circulação no território: Friedrich Ratzel, Camille Vallaux, e Otto Maull.

Para Friedrich Ratzel, o Estado deveria assumir uma política de poder e de expansão territorial. 
Essa mesma política de poder servia de base para orientar as diretrizes governamentais na realização 
de seus objetivos (MIYAMOTO, 1995), seja: expansão, ocupação e exploração.
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Outra premissa de Ratzel baseava-se nos fatores primordiais para a manutenção e segurança 
do Estado, que ele compreende como um organismo vivo, o qual possui diversas artérias que 
deveriam promover o fluxo de energia e matéria, criando um sistema de artérias interconectadas e 
alcançando o(s) ecúmero(s), constituindo um sistema de circulação caracterizada pela mobilidade 
em rede (RAFFESTIN, 1993).

Por outro lado, Camille Vallaux aponta uma relevância política na circulação no território, 
onde as estradas têm finalidade econômica, e seu traçado não pode fugir às imposições do problema 
da segurança e, consequentemente, das estratégias do Estado, e outros interesses políticos como 
a expansão ao território não apropriado, ou os problemas de circulação nas fronteiras, realizando 
uma abordagem intrinsecamente política. Os interesses econômicos referem-se ao fator que está 
diretamente associado às vias de circulação, e o “tempo” que se leva para percorrer entre dois ou 
mais locais na superfície de um território (COSTA, 1992). 

As rodovias constituem-se em um dos principais meios de comunicação e circulação, nessa 
perspectiva, interpreta-se quem tiene los médios de comunicación de un país en su poder domina el 
país1 (MAULL, 1960, p. 97).

As características do espaço de um Estado determinam a forma e a estrutura da comunicação 
com seu território. No caso do Brasil, as vias de fluxo partiram do litoral para o interior, e nesse 
processo histórico, Maull realiza a seguinte interpretação:

Las dimensiones de un estado y el desarrolho de su red de comunicaciones son mutuamente 
dependientes. Há habito siempre poderosos estados que han afirmado su domínio sobre 
extensos territorios, pero, si no poseen un sistema de comunicaciones suficientes, no pueden 
mantener su poder mucho tempo. Un domínio persistente presupone la organización del 
territorio mediante un buen sistema de comunicación (MAULL, 1960, p. 100).

Mais recentemente, Miyamoto, apoiando-se em Maull, discorre que tal afirmação espelha 
numa realidade, porque os países que não possuem um sistema viário adequado encontram-se tolhidos 
[e] não conseguem, mesmo que produzam, fazer escoar as suas riquezas, não só minerais, mas também 
a sua própria produção agrícola (1995, p. 146).

As estradas, de forma geral, constituem um sistema nervoso do Estado, e, no caso brasileiro, 
a relevância não se dá apenas pela facilidade em circular de uma cidade para outra, seu objetivo real 
é de origem da iniciativa governamental, que buscava estruturar uma rede de rodovias nas regiões 
fronteiriças, consideradas pela Constituição brasileira como Zonas de Segurança Nacional, e uma 
das características é o uso das rodovias para consolidar e promover a ocupação do espaço e unir o 
território, integrando o país, além de garantir a sua própria soberania e segurança, estabelecendo 
o fortalecimento do poder estatal, promovendo o escoamento de riquezas (MIYAMOTO, 1995). 

É de se evidenciar, que os estudos relacionados à geopolítica no Brasil foram, e são, realizados 
pela Escola Superior de Guerra - ESG, a qual valorizou e valoriza a grandeza do espaço geográfico 
próprio do país, numa perspectiva ratzeliana (FREITAS, 2004, p. 14). Um dos nomes de destaque da 

1 Con muy buen fundamento, concibió Ratzel la Geografía política también como Geografía de las comunicaciones. El conociendo de la relación 
entre el dominio de un espacio y la posesión de sus medios de comunicación es muy antiguo. Debido a esta relación, los estados han procurado 
siempre superar los obstáculos naturales que se encuentran en las vías de comunicación y obtener en la estructura de las comunicaciones una 
perfección creciente, acompasada al avance de la civilización desde un grado de cultura a otro más adelantado. En la misma medida en que han 
desarrollado las comunicación, ha variado el carácter de los estados (MAULL, 1960: 97-98).
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ESG é Golbery do Couto e Silva, que elaborou uma política que buscava abranger todo o território 
nacional2 e Carlos de Meira Mattos, que propôs uma política na busca de tornar o Brasil uma 
potência continental (MIYAMOTO, 1995), destacando abordagens sobre a Amazônia e as políticas 
do governo nas décadas de 60 e 80. 

A elaboração da estratégia nacional, tomando como prioridade a ótica de Golbery, era: 
integração e valorização espaciais; - expansionismo para o interior e projeção pacífica exterior; contenção 
ao longo das linhas de fronteiras; participação na defesa da civilização nacional (...) (MIYAMOTO, 1995, 
p. 103), e, segundo Freitas, o planejamento da segurança nacional realizado na (...) preservação atual 
ou futura da soberania nacional (...) (2004, p. 37).

A ideia central do Estado brasileiro era projetar um conjunto de medidas, visando à coesão, 
integração e valorização do território, constituindo-se numa espécie de manobra geopolítica 
concêntrica (FREITAS, 2004).

Na década de 60 e 70 do século XX, a marcha para o oeste brasileiro e a porção setentrional 
do país consistia num processo de adentrar-se ao interior por meio da implementação de uma 
infraestrutura que assegurasse essa possibilidade naquele momento. Essa integração e acesso 
consistiam, para Golbery, numa vertebração do território e integração dos espaços vazios, partindo 
de um núcleo progressista agradado pela integração do Planalto central; daí para diante, a dinamização 
do processo integrador se autoalimentará (MATTOS. 1975, p. 59).

As características da geopolítica brasileira são apontadas por Golbery do Couto e Silva, como 
fatores primordiais, sendo expressas da seguinte maneira:

• geopolítica de integração e valorização espaciais;
• geopolítica de expansionismo para o interior e, também, de projeção pacífica no exterior;
• geopolítica de contenção, ao longo das linhas fronteiriças;
• geopolítica de participação na defesa da civilização ocidental;
• geopolítica de colaboração continental; 
• geopolítica de colaboração com o mundo subdesenvolvido de aquém e além-mar;
• geopolítica de segurança ou geoestratégia nacional, em face da dinâmica própria dos 

centros externos do poder (MATTOS, 1975, p. 59-60).

As principais alterações referentes à interiorização tiveram como marco a transferência 
da capital do Brasil, antes situada à beira-mar, e agora instalada no centro-oeste brasileiro. Em 
seguida, outras infraestruturas foram implantadas na busca de vertebrar o território, inclusive a 
Amazônia, por meio de duas rodovias principais: a BR-153 (Belém-Brasília) e BR-364 (São Paulo-
Acre). Posteriormente, nos anos 70, outras rodovias foram construídas, possibilitando a integração 
de outras partes do território ao restante do país e articulando Brasília com as demais cidades. 

Essa interiorização buscava alcançar a integração e valorização do território, sendo capaz 
de integrar um sistema de transporte, levando em consideração que o Brasil era um país grande e 
vazio (MATTOS, 1977, p. 86-111). 

2 A geopolítica de Golbery do Couto e Silva está fundamentada nas concepções de Segurança Nacional. Através da tentativa de resguardar o 
território nacional propôs a elaboração de um plano geopolítico que abrangesse todo o território, protegendo-o, ao mesmo tempo em que se 
ocupa o espaço vazio (MIYAMOTO, 1995: 98).
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Uma das funções das vias de circulação que foram projetadas é, de forma geral, satisfazer 
os objetivos dos administradores do Estado, na medida em que este visa o povoamento de uma 
determinada região “os ecúmeros”, utilizando como instrumento de circulação as rodovias. A 
posteriori, políticas de colonização e incentivos à migração e colonização realizadas num lapso de 
tempo por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, ambas induzidas 
pelas instituições governamentais e tendo como acesso às áreas uma rodovia. 

O objetivo do governo, segundo Meira Mattos, era:

Em termos de política viatória, a estratégia aplicada visou, em primeiro lugar, articular a 
Amazônia com o Planalto Central, integrando-a, assim, ao sistema nacional de transportes 
terrestres; em segundo lugar, vertebrar o próprio território regional, assegurando a condição 
sine quan non para a conquista econômica – a circulação (1980, p. 102).

Na busca de alcançar a interiorização do território e estabelecer vias de comunicação e 
transporte na faixa de fronteira brasileira, foram elaborados projetos rodoviários que articulavam 
as fronteiras ao sistema viário nacional. Dentre os diversos projetos, destaca-se o da rodovia 
BR-210 (Perimetral Norte), iniciada em 1973, que buscava entrecortar a Amazônia setentrional, 
ligando os estados do Amapá, Pará, Roraima, Amazonas, sendo que, deste último estado, partiria 
outra rodovia, BR-307, interligando São Gabriel da Cachoeira a Cruzeiro do Sul, no estado do 
Acre. Este sistema viário articularia-se com um outro conjunto de rodovias do Brasil (fig. 1) e dos 
países lindeiros. 

Esse projeto de rodovias na faixa de fronteiras estava intimamente associado à finalidade 
que se atribui às fronteiras setentrionais. Sobre esse aspecto, Meira Mattos cita o geógrafo Otto 
Maull, que discorre sobre a finalidade das fronteiras: distinguir o meu do teu; - proteger o território 
nacional; - isolá-lo, quando necessário, e facilitar-lhe o intercambio quando convivente (1975, p. 29). 

Durante o governo de Emílio Garrastazu Médici3, ocorreram inúmeras obras de caráter 
rodoviário (MATTOS, 1980: 99). Nessa perspectiva, o Ministro dos Transportes Mario David 
Andreazza e o Diretor do extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER Eliseu 
Resende esboçaram um discurso sobre a relevância das rodovias na Amazônia. 

O ministro dos transportes Mario Andreazza destaca o esforço ingente para implantação da 
infraestrutura de transportes necessária à colonização da Amazônia e à sua interligação com os sistemas 
viários do Nordeste e do Centro-Sul do País (ANDREAZZA, 1972, p. 74).

O projeto rodoviário consistia em duas grandes rodovias que entrecortariam a Amazônia de 
leste a oeste, entre as quais estavam a rodovia Transamazônica (BR-230) e a Perimetral Norte (BR-
210), que iria formar um gigantesco anel rodoviário, circundando, nos limites do território brasileiro, 
toda a imensa planície amazônica, de forma a assegurar sua colonização e integração na economia do 
País (ANDREAZZA, 1974, p. 85).

3 Discurso do presidente Médici realizado em Manaus, no dia 8 de outubro de 1970: “A Amazônia ainda não encontrou sua vocação econômica. 
O café e o cacau, a madeira e a borracha, o boi, a juta e a castanha têm sido momentos passageiros de riqueza, momentos que não trouxeram 
mais duradouras mudanças na infraestrutura socioeconômica. Não encontrou a Amazônia a sua vocação, porque, sendo mais da metade do 
Brasil, não se fez ainda de todo conhecida (...). O coração da Amazônia é o cenário para que se diga ao povo que a Revolução e este Governo são, 
essencialmente, nacionalistas, entendido o nacionalismo como a afirmação do interesse nacional sobre quaisquer interesses e a prevalência das 
soluções brasileiras para os problemas do Brasil (...) dois problemas: o homem sem terras no Nordeste e o da terra sem homens na Amazônia 
(...).” (GOMES, 1972:10-12).
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Eliseu Resende, assim como Mario Andreazza, apresentam um discurso favorável às políticas 
rodoviárias4; ambos eram militares e ocupavam cargos importantes naquele momento, propondo 
projetos rodoviários, na busca de estabelecer uma integração e um desenvolvimento econômico.

De forma geral, o discurso militar consistia em que:

A existência de um sistema de transporte é condição indispensável à realização de qualquer 
programa de desenvolvimento [e no caso da Amazônia onde] escassez relativa de transportes 
e comunicação vem-se apresentado como um dos grandes entraves ao desenvolvimento da 
Amazônia (TAMER, 1970, p. 254-257). 

Nesse contexto, outras rodovias do Projeto de Integração Nacional - PIN foram implantadas 
totalmente, uma delas é a Transamazônica, que teve suas obras iniciadas em 9 de outubro de 
70, no estado do Pará sendo concluída a terraplanagem em 10 de janeiro de 1974, no estado 
do Amazonas, rodovia que propiciou uma ligação do leste e oeste do país, ou, melhor dizer, do 
nordeste ao âmago da Amazônia. Nos seus 4 mil quilômetros, a rodovia ainda está na fase de 
pavimentação, e os projetos associados à sua construção, tal como a colonização das margens 
da BR-230, realizada, principalmente, pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
- INCRA, sendo incentivada no início, e anos mais tarde sendo abandonada, com ausência de 
fiscalização referente ao desmatamento, à ocupação e assistência aos colonos. Em contrapartida, 
o Projeto Grande Carajás - PGC (PA) foi inteiramente concluído no início da década de 80, sendo 
administrado pela Companhia Vale do Rio Doce – CVRD, atual Vale, onde ocorrem as atividades 
de extração e lavação de diversos minérios, principalmente os que possuem ferro. 

No percurso da rodovia Transamazônica, foram instalados diversos projetos desde: o PGC 
sucedeu e consolidou-se, a colonização foi mal sucedida, até outros que resultaram em objetos 
geográficos, dentre os quais à usina hidrelétrica de Tucuruí (PA) que assegurou um suporte à 
exploração mineral e energia elétrica ao país, a Estrada de Ferro Carajás EFC que interligou 
a Carajás ao Porto de Itaqui (MA) e outras rodovias que foram conectadas à BR-230, desde a 
Santarém-Cuiabá (BR-163) até a Manaus-Porto Velho (BR-319), e as demais rodovias estaduais 
e vicinais construídas, constituindo-se numa rede que integrou uma parte da Amazônia, apesar 
das condições adversas para manter o fluxo durante o ano. 

A justificação que é apresentada por Bertha Becker, referente à política de integração nacional, 
principalmente sobre a região amazônica, é abordada da seguinte forma:

A necessidade de uma integração nacional emerge, pois, espontaneamente, como uma realidade 
imprescindível à continuidade do crescimento do “centro” dinâmico e, portanto, do sistema 
como um todo. É essa realidade que, somada às tensões da periferia deprimida e às exigências de 
segurança nacional, levam à conscientização sobre a necessidade de uma política de integração 
nacional. Nessas condições, começa a se esboçar uma política nacional de desenvolvimento 
regional (BECKER, 1982, p. 27).

4 O exemplo brasileiro de decisão de investimentos em região não ocupada é encontrado no Programa de Integração Nacional, criado pelo Decre-
to-lei nº 1.106, de junho de 1970, com a finalidade específica de promover e financiar um conjunto de obras de infraestrutura na região Norte, 
visando a sua integração à economia nacional (RESENDE, 1973, p. 13)
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As dificuldades para a implementação do projeto de colonização, executado pelo INCRA, são 
originárias da ausência de recursos, em decorrência da crise do petróleo em 1973, que paralisou 
a implementação desse modelo (MATTOS, 1980). De forma geral, a política rodoviária sofreu 
paralisações com esse empecilho, sendo que uma dessas obras paralisadas foi o conjunto de rodovias 
que fazia parte do projeto Grande Perimetral Norte, interrompido em 19765. Deve-se destacar 
outros fatores para tal: desde as condições físicas das áreas que seria entrecortada, o que engloba 
altas precipitações pluviométricas, solo inapropriado, ausência de grandes centros consumidores 
e a presença de inúmeros povos indígenas.

Outro fator preponderante para a abertura de rodovias no âmago do território decorre da 
má distribuição das rodovias no país, acompanhando o povoamento que se procedeu de forma 
mais significativa no litoral e nas regiões do sudeste e do sul.

Para Costa (1996), o Estado privilegiou o setor de transportes, especialmente as rodovias, 
instrumentos capazes de estimular a integração do território e de constituir uma estrutura básica 
naquilo que ficou conhecido como integração nacional.

REESTRUTURAÇÃO DOS EIXOS RODOVIÁRIOS AMAZÔNICOS 

O poder e as estratégias de controle e dominação de um determinado espaço se caracterizam 
a partir do território, o qual é controlado pelo Estado nacional, considerando sua capacidade 
de valorizar os recursos naturais (CASTRO, 2005), e de se fortalecer a partir do seu próprio 
enraizamento no território, criando uma infraestrutura de circulação pensada no modo de organizar 
os interesses e o território.

O estado em que se encontram as vias de circulação na Amazônia é resultado de alguns 
momentos históricos interligados com a geopolítica. Primeiramente, o traçado das rodovias que 
buscavam alcançar o ecúmero e articular, o segundo momento é a pós concretização de algumas 
rodovias, em que os investimentos para o segmento diminuem drasticamente, em decorrência da 
crise econômica que o país perpassava nos anos 80. 

A construção de rodovias no Brasil é apontada como elo indutor de diversos empecilhos, 
oriundos após sua implantação, destacando-se: a destruição da fauna e flora; ocupação descontrolada 
e exploração do solo; exploração mineral; o processo de favelização, esses e outros aspectos 
recorrentes após abertura das rodovias. No caso da Amazônia, a materialização desse modal estava 
atrelada a outras políticas governamentais no âmbito da integração, entre elas: a colonização, 
exploração mineral e vegetal, e os incentivos à pecuária e plantação de culturas não nativas, 
ocasionando a ocupação e “degradação” das margens das rodovias. 

É por essa perspectiva que a reforma das rodovias implantadas na Amazônia passa pelos mais 
variados estudos6, para que sejam inteiramente pavimentadas. Contudo, as dinâmicas econômicas 
e as ações do Estado são baseadas na perspectiva não apenas de uma integração territorial, haja 
vista que ainda é um dos enfoques, e a integração assume outra função, isto é, possibilitar o fluxo 

5 O projeto rodoviário busca articular a porção setentrional do Brasil, destacando as áreas de fronteira, já que as rodovias projetadas estavam den-
tro da faixa de fronteira brasileira. As rodovias que faziam parte desse projeto eram: BR-210 (Perimetral Norte), BR-317, BR-080 (Brasília-São 
Gabriel da Cachoeira), BR-174, BR-401, BR-163 (Santarém-Alenquer-Tiriós), BR-230 (Cidade de Tabatinga-Letícia-Benjamim Constant-Atalaia 
do Norte), BR-364 (Cidade de Cruzeiro), BR-153 (Amapá), e diversas rodovias que articulariam a BR-210 tiveram as obras paralisadas entre 
1976-1977, um dos motivos era a crise econômica. 

6 Estudo de impacto ambiental (EIA) e relatório de impacto ambiental (RIMA).
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de pessoas e principalmente de commodities. 
Por outro lado, a rodovia, após sua construção, serviu como estrutura capaz de possibilitar 

diversos fluxos, desde o escoamento de minérios e demais bens. Outro aspecto é a construção de 
outros objetos geográficos a partir da existência das rodovias, destacando-se que, desde a década 
de 70, a construção de usinas hidrelétricas na Amazônia passaram a ser inteiramente planejadas7 
e construídas quando diversas rodovias já tinham sido construídas ou pelo menos terraplanadas 
ou pavimentadas8. Mais recentemente, diversas novas usinas estão ou já foram construídas, 
obedecendo ao princípio da proximidade de algum eixo de acesso rodoviário, numa combinação 
de acesso entre o rio e a rodovia. 

A construção de usinas hidrelétricas, de gasodutos e de linhas de transmissão de energia 
e de fibra ótica é outro elemento que corrobora com a integração do território, estabelecendo 
comunicação e redes capazes de propiciar o fluxo de energia e matéria. 

Outra integração estabelecida por meio das rodovias é a comercial, a qual se iniciou em 
alguns lugares antes da existência de rodovias, por meio dos rios e, em alguns casos, pela via área, 
após a construção das rodovias, estabeleceu-se um novo fluxo entre as cidades que, apesar das 
condições adversas de inúmeros “varadouros”, possibilitou uma integração de diversas partes do 
território ao sistema viário nacional. 

Destaca-se que, no plano atual de governo desta última década, diversas rodovias que 
serpenteiam a Amazônia foram colocadas como prioridade para o recebimento de verbas para 
serem pavimentadas, tais como o eixo entre as cidades de Cuiabá (MT) e Santarém (PA) rodovia 
BR-163, construída nos anos 70 que passa pelas obras de pavimentação. O eixo é apontado como 
corredor de exportações de commodities. 

Nos últimos anos, observa-se a adoção de uma política de consolidação dos eixos rodoviários 
existentes, realizada por dois programas, quais sejam: a Iniciativa para a Integração da Infraestrutura 
Regional Sul-americana - IIRSA, que promove a consolidação da integração física por meio da 
pavimentação de rodovias e demais infraestruturas na América do Sul, incluindo o Brasil; e o 
Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 1 e 2, que atua restritamente no Brasil, e, mais 
recentemente, atua no revigoramento da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho).

A integração territorial e econômica no caso da IIRSA se procede num contexto de integração 
física internamente e externamente do Brasil. De acordo com Martins, a IIRSA é produto da nova 
política de poder do Brasil para o Continente sul-americano, partindo da constituição de uma 
infraestrutura que visa, principalmente, o revigoramento dos grandes eixos de comunicação no 
continente, onde se evidencia o protagonismo do Brasil, em que alguns eixos se encontram na 
Amazônia (2011, p. 157). Para Silveira, que parte do âmbito global, a integração econômica tem 
sido orquestrada pelas empresas globais e ressalta que as infraestruturas de integração objetivam a 
coesão física do bloco de países, com a finalidade de aumentar as relações comerciais, ou seja, a integração 
comercial (2013, p. 43-50). 

7 Destacamos apenas os projetos concebidos e executados posteriormente, o caso dos grandes lagos, projetado pelo Instituto Hudson na segunda 
metade do século XX, sendo abandonado em decorrência de condições técnicas e do enorme impacto ambiental à região Amazônica. 

8 Usina Hidrelétrica de Tucuruí e Usina Hidrelétrica de Belo Monte, próximas da BR-230; Usina Hidrelétrica de Balbina, próxima da BR-174 
acesso pela AM 240; Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, próxima da BR-319 acesso pela RO-006/RO-003 e próxima da BR-364, e Jirau acesso 
pela BR-364, Teles Piris acesso pela MT-206 interligada com a BR163. 
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Nesse sentido, a integração do ponto de vista territorial é concebida sob diferentes prismas, 
e tem apresentado, dessa forma, conteúdos que apontam divergências e convergências sobre a 
integração física da Amazônia. 

Destacamos a presença de dois objetos geográficos construídos, ainda em construção e outros 
que estão sendo reconstruídos na Amazônia Legal9, primeiramente, as rodovias como fixos que 
propiciam o fluxo de matéria, este por sinal foi fio indutor de diversas políticas governamentais, 
desde a expansão da fronteira agrícola, do desmatamento, da colonização e da exploração mineral, 
ambos de alguma forma tiveram incentivos por parte do Estado. Posteriormente, essa rede foi 
utilizada para servir de suporte para a consolidação e construção de outros objetos geográficos: as 
usinas hidrelétricas – UHE, construídas no Brasil, em especial na Amazônia, possuem como acesso 
um rio que promove a geração de energia, e uma rodovia que possibilita acesso a essas localidades. 

Neste enredo, observa-se a localização das UHE e as rodovias demonstradas no mapa a seguir. 
Recentemente, observam-se diversas ações desenvolvidas por parte do governo federal, no 

sentido de executar diversas obras referentes à infraestrutura energética e rodoviária: concentradas 
no estado de Rondônia, por meio das usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio; no estado do 
Acre, concretizou-se a pavimentação da rodovia Interoceânica entre Brasil e Peru; no estado do 
Pará, prossegue a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte e a pavimentação da BR-163 
e BR-230; reconstrução e construção de pontes em seguimentos rodoviários na Amazônia10 e o 
projeto de pavimentação da BR-319. Essas ações se configuram não mais como uma simples política 
de ocupação; na verdade, elas significam uma “política de consolidação do desenvolvimento” 
(BECKER, 2005, p. 83). 

As rodovias existentes possibilitaram acesso e intercâmbio fronteiriço com os países lindeiros 
ou com as rotas para o escoamento da produção nacional, e o fluxo de pessoas entre países, além 
de se constituir numa rede interconectada e repleta de nós. 

Entretanto, essas rodovias, apesar de suas funções vitais para o Estado, foram responsáveis 
por propiciar acesso a reservas naturais de vegetação, principalmente onde o INCRA possui terras 
arrecadadas, situadas, em boa parte, na faixa de domínio de diversas rodovias Amazônicas, entre 
elas: BR-319, BR-174, BR-210, BR-230, BR-163 e BR-364. Nesses eixos, encontram-se diversas 
plantações e criações de animais, alguns vinculados ao agronegócio, cujo problema se insere quando 
as plantações alcançam o limite com as unidades de conservação e com as terras indígenas. Neste 
aspecto deve-se: 

Pensar no território local, globalmente conectados pelas redes e fluxos, pela logística da 
comunicação, respeitando a necessidade de conservação ambiental [e] estabelecer mosaicos 
de territórios protegidos, com todas as categorias de proteção ou de uso sustentável (MELLO-
THERY, 2011, p. 43-93). 

9 Compreende-se por uma área de 5.016.136,3 km2, correspondendo a 59% do território brasileiro, incluindo os estados do Amazonas, Acre, 
Roraima, Rondônia, Tocantins, Amapá e Pará, parte dos estados do Mato Grosso e Maranhão. Em 1966, pela Lei nº 5.173, de 27.09.???1966 
(extinção da SPVEA e criação da SUDAM) o conceito de Amazônia Legal é reinventado para fins de planejamento. Disponível em: < http://www.
sudam.gov.br/amazonia-legal> Acesso em: 31/07/14.

10 Ponte sobre o rio Tacutu Prefeito Olavo Brasil Filho, em Roraima; Rio Negro, Rio Castanho e Tupana, no Amazonas; Rio Madeira, em Rondônia.



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 229-240. ISBN 978-85-63800-17-6

Neto & Nogueira238

diagramação: letra1@editoraletra1.com

CONSIDERAÇÕES

As rodovias projetadas e implantadas na Amazônia possuem, de forma geral, um projeto 
referente ao seu trajeto, desde o acesso ao solo destinado ao uso da agricultura, da criação de 
animais, da instalação de cidades e de acesso a reservas mineralógicas e a rios com potencialidades 
hídricas e hidráulicas. 

A articulação de diferentes projetos com o modal rodoviário teve diferentes propósitos, e 
um deles consistiu no povoamento por meio da colonização, na exploração de riquezas minerais 
e no aproveitamento hídrico a fim de estabelecer uma integração territorial e psicossocial. 

Apesar do conglomerado de rodovias projetadas para a Amazônia, uma parcela significativa não 
foi concluída, entretanto, a outra parcela materializada perpassou pela ausência de manutenção e 
pavimentação, acarretando diversos empecilhos para a fluidez de veículos. Mais recentemente, esses 
eixos rodoviários existentes passam por estudos técnicos para serem revigorados, ressaltando-se, 
neste aspecto, que novas medidas, referentes ao meio ambiente, são levadas em conta e colocadas, 
a priori, em estudos de impactos à biota, presente nas margens das rodovias. 

Figura 1 - Mapa das rodovias e UHE na Amazônia Legal, incluindo o estado de Goiás e o Distrito Federal, 

considerando que os primeiros eixos rodoviários que entrecortam a região norte foram a BR-364 (Rio Branco-

Brasília) e a BR-153 (Belém-Brasília), partindo ambos de Brasília para a região Norte. Software: Q. Gis 2.0.
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Esses objetos geográficos, as rodovias, são relevantes instrumentos de ordem geopolítica, 
pois: são capazes de estabelecer à integração do território ou de diversos territórios nacionais; 
cercam um território, partindo de ligações do centro do poder até a fronteira e perpassa a mesma 
com rodovias conectadas; promovem o intercâmbio fronteiriço por meio de conexão entre as 
nações; propiciam um sistema circulatório responsável por escoar a produção de commodities; 
e favorecem a circulação de passageiros e cargas pelos mais variados lugares, nas mais diversas 
condições natural e sociocultural. 

Entretanto, não se deve utilizar apenas as redes rodoviárias como meio de circulação e 
transporte. Um Estado deve possuir um sistema interligado de diversos modais (multimodal) 
para propiciar o fluxo entre as cidades primazes ou os centros econômicos, industriais e políticos. 

Em particular, a introdução de rodovias na Amazônia ocasionou diversas mudanças e impactos 
mais diversos, desde a gênese de cidades, que passaram a estabelecer fluxos e funcionalidades 
correlacionadas com a existência de uma rodovia, o desmatamento, e impactos a diversos povos 
que habitam e habitavam terras que estavam no traçado desses eixos. 

Outros meios de propiciar o fluxo material podem ser estabelecidos por meio de outros 
objetos geográficos, tais como portos, aeroportos e alguns casos de ferrovia. Entretanto, uma 
parcela significativa de rodovias foi implantada, articuladas, ou pelos menos deveriam ser, com 
os rios amazônicos. 

Nota-se que os objetos geográficos que possibilitam o fluxo material, desde pontes, rodovias, 
aeroportos, portos, ferrovias entre outros, propiciam não apenas a circulação, mas, em alguns casos, 
representam a presença do Estado nas áreas mais distantes do centro político e econômico do país. 
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TRADICIONAIS: A CIBERNÉTICA COMO ESPAÇO E RECURSO DE PODER

TERRITORIALIZING THE “NEW” AND (RE)TERRITORIALIZING THE TRADITIONALS: THE 
CYBERNETICS AS SPACE AND RESOURCE OF POWER
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Associação Educacional Dom Bosco
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RESUMO. Este artigo aborda a cibernética sob um enfoque geopolítico. Trata-se a cibernética, portanto, como recurso 
de poder e um espaço em si (o ciberespaço). Quanto a este, revisitando o processo de ocupação das dimensões espaciais 
tradicionais - terrestre, marítima, aeroespacial - e suas transformações pelo poder, deparou-se com o fenômeno da 
territorialização, abrangendo, agora, o domínio cibernético, que por ser originariamente rede e espaço, demanda um 
novo tipo e forma de fronteira: a “fronteira-ponto”, resultante da capacidade tecnológica acumulada historicamente. 
Como originalidade, a “fronteira-ponto” traz para o sistema internacional a configuração de uma nova fase da Teoria 
das Fronteiras e a exigência de novas delimitações político-jurídicas. Vista como recurso, a cibernética acelera o fluxo 
informacional, no espaço e no tempo, altera o cálculo convencional de equilíbrio do poder e aumenta a capacidade de 
monitoramento e armazenamento de informações utilizada na (re)territorialização das dimensões espaciais expostas 
à globalização. Ainda como meio à disposição da política, a cibernética pode ser utilizada para a guerra. Para essas 
constatações, além da construção hipotético-dedutiva, realizou-se uma investigação bibliográfica e documental, com 
ênfase em políticas públicas. Somaram-se a isso notícias e fatos pelos quais é possível retirar evidências comprobatórias. 
Conclui-se que o “saber pensar” geopolítico, com sua respectiva aplicação no (e a partir do) ambiente cibernético, 
torna-se relevante para os formuladores de políticas públicas, especificamente com relação às possibilidades advindas 
desse “novo” recurso.

Palavras-chave. Cibernética, Territorialização, Fronteira-ponto.

ABSTRACT. This article discusses the cybernetics in a geopolitical approach. It the cybernetics, therefore, as a resource 
of power and space itself (cyberspace). On this, revisiting the process of occupation of traditional spatial dimensions 
- land, sea, aerospace - and their transformations for power, was faced with the phenomenon of territorialization, 
covering now the cyber domain, which is originally space and network, demand a new type and form of boundary: 
the “boundary-point”, resulting from historically accumulated technological capability. As originality, “boundary-point” 
brings the international system the configuration of a new phase of the Theory of Borders and the demand for new 
political and legal delimitations. Seen as a resource, cybernetics accelerates information flow, in space and time, alters 
the conventional calculation of balance of power and increases the capacity for monitoring and storing information 
used in the (re)territorialization of spatial dimensions exposed to globalization. Also available as a means of politics, 
cybernetics can be used for war. For these findings, in addition to hypothetical-deductive construction, was conducted 
a bibliographical and documentary, with emphasis on public policy. They were joined by this news and facts for 
which it is possible to remove corroborative evidence. It is concluded that the “how to think” geopolitical, with their 
respective application in (and from) the cyber environment, it becomes relevant to policymakers, specifically with 
respect to such possibilities arising “new “feature.

Keywords. Cybernetics, Territorialization, Boundary-point.
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INSTIGAÇÕES INICIAIS E MARCOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS1

Nos últimos anos tem-se verificado um aumento na quantidade de fatos, de documentos 
oficiais, de bibliografia e de pesquisas cuja temática é a cibernética empregada na relação entre 
Estados. Expressões como defesa e segurança, comando e centro militar cibernéticos e guerra 
cibernética ganham projeção e espaço nas agendas políticas. Isso se justifica porque no interior 
dessa “nova” palavra se encontra um dos tradicionais recursos de (e do) poder: a informação. A 
novidade é que, dependendo da capacidade de cada ator, ciberneticamente falando, há a possibilidade 
de um ganho real de tempo e, a partir de então, de uma maior consciência situacional (situation 
awareness). A partir do uso da cibernética, o tomador de decisão aumenta a probabilidade de 
influenciar outrem e, por conseguinte, aumenta sua chance de êxito na consecução do objetivo.

Desse modo, de timoneiro ou de governo, pelo sentido empregado na Grécia Antiga (MOREIRA, 
1980), passando pelo estudo que visava à substituição das funções humanas de controle por 
sistemas mecânicos e eletrônicos (WIENER, 1973), a cibernética alcança, hoje, uma conotação 
que compreende as ideias mestras de informação e de comunicação, daí o termo infovias utilizado 
para representar os meios pelos quais as informações digitalizadas circulam.

Como uma consequência, hipoteticamente falando, em face das possibilidades a partir do 
uso da cibernética, a segurança das infovias – estas constituídas por ferramentas de Tecnologia 
da Informação e das Comunicações – passou a ser mais uma meta perseguida pelo Estado, a fim 
de garantir o fluxo de suas mensagens e impedir ou negar acesso não autorizado ao conteúdo que 
por essas vias transitam. Ainda como hipótese, esses mesmos noticiários, agendas e discursos 
acerca da cibernética tratam-na: 1) ora como um recurso à disposição da política, materializado na 
informação, portanto um recurso clássico, que, de “novo”, possui apenas seu processamento por 
um computador; 2) ora como mais uma dimensão espacial, o ciberespaço, um domínio espacial 
autônomo, da mesma forma que o terrestre, o marítimo, o aéreo e o extra-atmosférico.

Quanto a esta última ótica, apesar de formalmente considerado um espaço de uso comum, 
ou um global common na visão de Posen (2003), de Rodrigues (2012) e de Ferreira (2012), esse 
espaço tem seu controle, logo seu empoderamento, realizado por apenas alguns atores: os mais 
aptos. Assim, a cibernética passa a ser tratada como um território, locus em que o poder é exercido 
e confrontado de forma constante, eis que é objeto inerente a uma relação. O que acontece é que, 
diferentemente dos espaços tradicionais, o ciberespaço é bastante artificial, fruto do atual estágio 
de desenvolvimento da sociedade e de suas ferramentas tecnológicas. Esse espaço, logo, possui 
características que desafiam a apreensão e, por conseguinte, a compreensão imediata acerca de 
sua realidade. Todavia, ao que tudo indica, ele existe.

Por conseguinte, tratando a cibernética como um espaço, verifica-se um processo que 
os estudos geográficos e geopolíticos denominam territorialização, definido por Robert Sack 
(1986 apud HASBAERT, 2002, p. 119) como uma “tentativa de um indivíduo ou um grupo de 
atingir, influenciar ou controlar pessoas, fenômenos e relacionamentos, através de delimitação e 
afirmação do controle sobre uma área geográfica”. Esse processo enfatiza, portanto, “o controle de 

1 Trabalho elaborado a partir do artigo vencedor do IV Prêmio Marechal-do-Ar Casimiro Montenegro Filho, tema cibernética, organizado pela 
SAE/PR, com base na dissertação “Por uma Geopolítica Cibernética: apontamentos da Grande Estratégia brasileira para a nova dimensão da guerra” 
apresentada, defendida e aprovada pelo PPGEST/UFF, em 27 de junho de 2013.
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acessibilidade, o território definido, sobretudo através de um de seus componentes, a fronteira, 
forma por excelência de controlar acesso” (HASBAERT, 2002, p. 119).

Dessa forma, para se dar o primeiro passo na direção de uma apreensão desse fenômeno 
aplicado a essa dimensão, é necessário entender que a delimitação da fronteira do “território 
cibernético”, um território originalmente na forma de rede (“território-rede”), não pode ser pensada 
no formato de zona ou de faixa, como ocorreu com o espaço terrestre até a Idade Média, nem no 
de linha, como passou a ser tratada a epiderme do Estado moderno (MEIRA MATTOS, 1990; 
RAFFESTIN, 1993; GIDDENS, 2001; BUZAN; HANSEN, 2012), aproveitando-se de uma maior 
capacidade de centralizar informações e de produzir tecnologia, como foi o caso da representação por 
meio de mapas cartográficos. A fronteira do “ciberterritório”, coexistindo com as formas pretéritas 
de delimitação de poder no espaço, deve ser vista na forma de ponto, que pode ser ao mesmo 
tempo uma informação em seu “pacote”, ou um “nó” de uma infovia, ou, ainda, uma estrutura 
estratégica ou infraestrutura crítica selecionada graças, mais uma vez, ao aprimoramento dos 
recursos disponíveis ao principal ator do sistema internacional: o Estado.

Além disso, ao se abordar a cibernética como mais um recurso de (e do) poder, percebe-se que 
esse instrumento vem servindo também para uma (re)territorialização dos espaços tradicionais, que 
se encontram expostos ao que se convencionou chamar de globalização, e que, por consequência, 
estariam submetidos a um processo de (des)territorialização. É dessa forma que se alcança 
à seguinte relação de causalidade: quanto maior a territorialização do ciberespaço, maior é a 
capacidade de (re)territorializar, isto é, controlar as demais dimensões espaciais. Esse é mais um 
dos instrumentos a reforçar o fenômeno apontado por Raffestin (1984 apud SAQUET, 2007) pela 
sigla T–D–R, correspondendo à territorialização, à (des)territorialização e à (re)territorialização, 
respectivamente. Essa, portanto, é uma das linhas mestras e premissas deste trabalho, em que os 
conceitos (des)territorialização, por um lado, e territorialização e (re)territorialização, por outro, 
de forma ampliada, pela qual alcançam o espaço cibernético, estarão, pelo menos aparentemente, 
confrontando-se de forma constante, como na lei da ação e reação, mas nem sempre, historicamente, 
atingindo uma síntese, como nos mostram os imponderáveis clausewtzianos. É na permanência 
desse confronto que surgem os conflitos e a demanda por uma normatização a fim de se evitar a 
guerra.

O CIBERESPAÇO E SEU USO PELO E PARA O PODER

Para Lévy (1999), o ciberespaço corresponde a um espaço de comunicação aberto pela 
interconexão de computadores e das memórias dos computadores, incluindo os sistemas de 
comunicação tanto por meio de ondas hertz quanto pela telefonia clássica, a partir do momento 
em que essas participarem do processo de transmissão de informações digitalizadas.

Mandarino Júnior (2011), do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República 
do Brasil (GSI/PR), acredita que o espaço cibernético compreende também as pessoas, as empresas 
e os equipamentos que por ventura estejam interconectados, participando, de alguma maneira, 
do tráfego de informações digitalizadas.

Richard Clarke e Robert Knake debruçaram-se sobre esse tema em um dos capítulos do Cyber 
war: The Next Threat to National Security and What to Do About It. Os autores iniciaram investigando 
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o que seria o ciberespaço e indicando que o termo mais parecia, em um exercício de imaginação, 
outra dimensão, com iluminação verde e coluna de números e símbolos piscando no ar como no 
filme Matrix (CLARKE; KNAKE, 2010). Mas, logo em seguida, atestam que esse novo espaço é 
realmente bem mundano, no qual está inserido o laptop que nós conduzimos ou o que as crianças 
levam para a escola ou, ainda, um computador de nosso local de trabalho ou uma tubulação instalada 
sob uma rua. Para Clarke e Knake (2010), hoje o ciberespaço está em toda parte, em todo lugar 
em que encontramos um computador, ou um processador, ou um cabo de ligação.

Esses norte-americanos trazem como conceito que o ciberespaço corresponde a todas as redes 
de computadores em todo o mundo, e tudo que conecte ou controle. Ciberespaço inclui outras 
redes de computadores além da internet, que, supostamente, não são acessíveis a partir desta 
(CLARKE; KNAKE, 2010). Nesse sentido segue Reveron, baseando-se na definição de ciberespaço 
do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América (EUA), informando que esse espaço 
é “um domínio global dentro do ambiente de informação que consiste na rede interdependente 
de infraestruturas de tecnologia da informação, incluindo a internet, redes de telecomunicações, 
sistemas de computador e processadores embarcados e controladores” (REVERON, 2012). 

Prossegue esse autor afirmando que o ciberespaço, assim como o ambiente físico, é muito 
abrangente, incluindo o hardware, como redes e máquinas; as informações, como dados e mídia; 
o cognitivo, como o processo mental das pessoas, e o virtual, no qual as pessoas se conectam 
socialmente (REVERON, 2012).

Daniel Ventre, pesquisador do Centro de Investigações Científicas e secretário geral do 
Grupo Europeu de Pesquisa de Normas (GERN), ambos de Paris, elaborou uma proposta quanto 
aos componentes do ciberespaço. Para Ventre, esse espaço é composto por três “capas”, assim 
denominada cada parte desse domínio. Colocando em uma tabela, a proposta de Ventre fica assim 
ilustrada:

Tabela 1 - Espaço cibernético – “capas” e respectiva composição

“CAPA” COMPONENTES
Inferior - física, material, condizente com a infraestrutura (hardware, redes,...)

Intermediária - softwares de aplicações

Superior - cognitiva

Fonte: elaborado com base em Ventre (2012, p. 34).

A visão do pesquisador do GERN-Paris se coaduna com a tríade formulada por especialistas 
das áreas de análise de sistemas e de informática, que entendem o hardware como a parte rígida 
ou os componentes do sistema; o software, o que diz respeito à programação; e o peopleware, 
referindo-se às pessoas que atuam nesse setor por meio do conhecimento. Além disso, representando 
graficamente, Ventre (VENTRE, 2012, p. 34) expõe o domínio cibernético em face das outras 
dimensões espaciais, conforme Figura 1, afirmando que uma das características mais marcantes 
desse novo domínio é a sua transversalidade.

Fonte: VENTRE (2012, p. 35).
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Essa transversalidade torna-se uma característica bem significativa do ciberespaço, uma vez 
que permite a projeção de poder e seus reflexos nos demais domínios espaciais ou, como é tratado 
até aqui, o fenômeno da (re)territorialização. Ainda se atendo ao ciberespaço, sobretudo quanto 
às suas características e composição, Nye (2012) enxergou essa dimensão espacial dividida em 
duas partes principais: o “intraespaço” e o “extraespaço” cibernético. Ao se analisar essa forma de 
simplificação, chega-se à conclusão que muito condiz com a visão do chefe do Comando Cibernético 
dos Estados Unidos, general Keith Alexander, que vê o ciberespaço “sendo usado por militares 
no futuro operando de dentro (ou através dele) para atacar pessoal, instalações ou equipamentos 
[...]” (apud REVERON, 2012).

Dessa forma, ambos mencionam a possibilidade de operações ocorrerem dentro (no intraespaço) 
e através (no extraespaço) do ciberespaço. Nye chega a comparar o poder advindo da cibernética 
com o poder marítimo, no qual também se distingue o poder naval sobre os oceanos – o que, por 
sua teorização, corresponderia ao intraespaço marítimo – do poder naval sobre outros domínios, isto 
é, o poder projetado do ambiente marítimo para outro domínio espacial, no caso o extraespaço 
cibernético.

No intraespaço de Nye, na “capa” inferior e intermediária de Ventre, ou no que se denominou 
ao longo do trabalho espaço cibernético considerado em si mesmo, algumas ações são efetuadas a 
partir do, e com reflexos no, próprio espaço, como nos exemplos dos ataques de negação de serviço 
(Distributed Denial of Service – DDoS2), ou do controle de companhias e empresas, no caso da 
estrutura física do ambiente cibernético, ambas caracterizando formas de utilização hard do poder.

2 Ou DoS Attack, que ocorre a partir da sobrecarga do sistema e não de uma invasão. Geralmente, um computador mestre comanda milhares de 
computadores denominados zumbis, que passam a funcionar como máquinas escravizadas.

Figura 1 - Ciberespaço e Relação com Outras Dimensões Espaciais

Fonte: VENTRE (2012, p. 35).
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Ao mesmo tempo, a relação política e seus conflitos nesse espaço podem ocasionar reflexos 
externos, diga-se no mundo sensorial humano, como no ataque ao sistema SCADA, em 2010, nas 
usinas nucleares iranianas ou na possibilidade de rupturas de serviços essenciais à população, 
como no caso de danos às estruturas estratégicas de um Estado: energia elétrica, distribuição de 
água, serviço de telecomunicações, sistema financeiro, etc.

Dessa forma, e por suas várias interpretações e possibilidades, o espaço cibernético, apesar 
de considerado virtual e um global common, já há algum tempo o deixou de ser. Alguns atores 
empoderam-se desse espaço, delimitando-o unilateralmente e dispondo de seu controle. É nesse 
sentido que se enxerga o espaço cibernético não mais como um espaço comum, e sim como um 
território. Tentar entendê-lo e teorizá-lo, para saber “jogar”, e defini-lo, delimitá-lo e demarcá-lo, 
com as respectivas responsabilidades advindas, torna-se um pressuposto a ser considerado na 
formulação de políticas sobre esse tema e sob essa abordagem.

O território cibernético e sua fronteira

Compreensão exige teorização. Teoria exige abstração, que, por sua vez, exige simplificação 
e ordenamento da realidade (HUNTINGTON, 1996). Esse entendimento é necessário para a 
compreensão do constructo que se fez até aqui. As percepções sobre a confluência da aplicação 
do conceito de território e da Teoria das Fronteiras no ambiente cibernético se, no início da 
pesquisa, se deu de forma dedutiva, ao longo desta investigação foi-se confirmando, tanto pela 
bibliografia consultada, quanto pelas notícias e pelos documentos de órgãos públicos, corroborado 
em entrevistas de agentes, militares e civis. Além disso, as ações planejadas e já implementadas 
para esse domínio seguem esse sentido. A resposta do Estado para essa possibilidade de ação 
no ambiente cibernético acompanha o fio condutor da territorialização ocorrida outrora com os 
demais domínios: o terrestre, o marítimo, o aéreo e o cósmico. Na abertura do III Seminário de 
Defesa Cibernética, o ministro da Defesa do Brasil, Celso Amorim (2012), argumentou:

A internet alterou os parâmetros de ação humana. O próprio conceito de realidade foi expandido 
pelo espaço digital. A cibernética emergiu como um novo domínio para a Defesa, e veio somar-
se ao mar, à terra, ao ar e ao espaço. Aberto à ação humana, o domínio cibernético abre-se 
também ao conflito.

O general João Roberto de Oliveira (2012), pioneiro na implantação do setor cibernético no 
Exército Brasileiro e hoje à frente do Sistema de Monitoramento de Fronteiras (SisFron) assim 
se expressou:

[…] No campo militar e mesmo no político, considera-se que existem cinco dimensões no conflito 
moderno: o terrestre, o aéreo, o marítimo, o espacial e o cibernético. Para os três primeiros 
é possível estabelecer-se limites ou fronteiras físicas. Na dimensão espacial já há dificuldade 
de se estabelecer limites ou fronteiras, pois o espaço sideral não é regido, ainda, por regras de 
utilização bem delimitadas. Temos discussões em alguns órgãos internacionais sobre situações 
focais, como por exemplo, o uso do espaço para a localização de satélites geoestacionários e 
outros temas de interesse comum (por sinal, o Brasil está muito atrás nessa discussão, pois 
até agora o País não tem nenhum satélite próprio).
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Inúmeros países e outros atores internacionais, dos diversos tabuleiros do poder, participam 
dessa reação, tentando ora delimitar unilateralmente esse novo espaço, ora elaborar normas para 
a garantia de seu funcionamento:

• os Estados Unidos, por meio do Departament of Defense (DoD), da Defense Information 
Systems Agency, da National Security Agency (NSA), do Departament of Homeland 
Security, da Defense Intelligence Agency e de um Comando específico criado em 2010 
para a cibernética (o USCYBERCOM) (OLIVEIRA, 2011, p. 116-117) (Quadro 1);

• o Reino Unido, com a primeira estratégia nacional de segurança cibernética (Cyber 
Security Strategy of the United Kingdon: safety, security and resilience in cyber space), 
lançada em 2009, com a previsão do Office Cyber Security (OCS), órgão responsável 
pela macrocoordenação, o Cyber Security Operations Center (CSOC), para monitorar 
o espaço cibernético e coordenar respostas aos incidentes (CANONGIA; MANDARINO 
JÚNIOR, 2009, p. 30-34);

• a China, anunciando a criação de uma unidade específica de segurança e defesa na 
Província de Cantão (VENTRE, 2012, p. 43), no que segue Clarke e Knake (2010), e até 
mesmo de uma Força Armada específica, “guerreiros cibernéticos”, com a Coreia do Norte 
também seguindo esta mesma linha (SANTOS, 2011);

• com relação aos organismos internacionais, a atenção é para a reação da OTAN, com o 
Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (NATO CCD COE), e da ONU, conforme 
relatado em momento anterior, que realizou, inclusive, exercícios reais entre países da 
região do sudeste asiático, próximos ao gigante chinês.

O fato é que esse “novo” domínio traz consigo uma série de questionamentos e, por 
consequência, incertezas. Para o general José Carlos dos Santos, comandante do Centro de 
Defesa Cibernética do Exército Brasileiro (CDCiber/EB), em entrevista à revista Época, de 18 de 
julho de 2011: “No espaço cibernético a fronteira não existe [...]. O inimigo é difícil de identificar”. 
Para Mandarino Júnior, diretor do Departamento de Segurança da Informação e Comunicações 
do GSI/PR: “Aqui (no espaço cibernético), a exemplo do espaço real, também são estabelecidas 
relações sociais e políticas, no tempo e no espaço”. (MANDARINO JÚNIOR, 2011). Essas duas 
afirmativas demonstram bem os pontos de vista e as discussões a respeito do ambiente que envolve 
a cibernética, sobretudo no tocante à delimitação do poder nesse espaço, por ora desafiador.

A primeira afirmativa, feita pelo comandante do CDCiber/EB, é propensa a declarar a 
inexistência de uma fronteira no espaço cibernético atualmente. Contudo, in fine, o mesmo militar 
admite que há um inimigo, porém de difícil identificação. Na verdade, como uma inferência, o que 
o general quis indicar, mesmo ciente da existência de um poder contrário – um oponente – nesse 
tipo de espaço, foi a impossibilidade de um encaixe do constructo voltado para a fronteira terrestre, 
uma fronteira tradicional, no ambiente cibernético.

Isso ocorre, também, em face da dificuldade de se detectar a origem, a autoria e a materialidade 
do ataque. Essas são, sem dúvida, algumas questões postas. De antemão, é preciso ter em conta 
que o espaço nesse ambiente não é natural nem pertence a uma geografia clássica. Esse espaço 
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é específico, obedece a outras regras, e não a que considera o território mero substrato físico. O 
território do domínio cibernético é artificial, produto do homem e fruto do nível tecnológico atual, 
e é, originariamente, um “território-rede”, ou melhor, uma “rede-território”.

Da segunda afirmação, de Mandarino Júnior, diretor do DSIC/GSI/PR, apreende-se uma 
intenção de delimitar esse espaço em face das relações sociais e das políticas existentes, isto é, de 
poder, tal como acontece no espaço natural. O que ocorre, então, é que esse inimigo, relembrando 
a afirmativa do general, é um oponente que consegue se valer das características desse ambiente 
para não ser detectado ou, pelo menos, dificultar ao máximo sua detecção. Todavia, ele está lá, 
atuando e jogando com o poder, ocupando assim um espaço, interagindo e exercendo influência.

No ambiente cibernético do globo, os Estados definem seus territórios “nitidamente”, 
isto é, apropriam-se de um espaço comum (global common) por meio do poder. Como exemplos 
imediatos, mas não únicos, tem-se os domínios dos sítios “.br”; “.us”; “.uk”; “.it”;..., que indicam 
perfeitamente os respectivos territórios. 

Ainda nesse sentido, os Estados Unidos delimitaram não só o território de atuação do seu 
poder, como, internamente, distribuíram competências e atribuições acerca de cada domínio: o 
“.mil” ficou sob o encargo do comando combatente (USCYBERCOM), enquanto os “.gov” e “.com” 
foram atribuídos ao Departament of Homeland Security e às empresas privadas, respectivamente 
(CLARKE, 2010), ao que também segue Oliveira (2011, p. 116-118) quanto às atribuições dos 
órgãos e das agências norte-americanos. 

A estrutura montada e que funciona nesse ambiente também sofre influência do poder. 
A segurança dos backbones, dos data centers, dos firewalls3 e demais elementos de filtragem e da 

3 Em uma rede de computadores, backbone designa o esquema de ligações/conexões centrais de um sistema mais amplo, tipica-
mente de elevado desempenho. Dentro de um sistema de capilaridade global, como a internet, há uma hierarquia, uma escala 
dessas ligações/conexões: a intercontinental, a internacional e a nacional, alcançando as empresas de telecomunicações, que 
representam, apenas, a periferia do backbone nacional. Data centers – centros de processamento e de armazenamento de dados. 
Firewalls – filtros de “pacotes” de informações. 

Quadro 1 - Estrutura de Segurança e Defesa Cibernética dos EUA

ÓRGÃO FUNÇÕES DE INTERAÇÃO COM O COMANDO CIBERNÉTICO

National Secutity Council • planejar e coordenar as atividades gerais ligadas à segurança cibernética (natureza 
política);

Departament of Defense • providenciar a capacitação e o adestramento profissional em Segurança e Defesa 
Cibernética em ligação com o Homeland Secutity e o Director of National Intelligence;

Defense Information Systems 
Agency

• planejar, instalar, operar e manter, com segurança, a estrutura de TIC necessária para 
apoiar as operações conjuntas das Forças Armadas, líderes nacionais e outras missões 
envolvendo parcerias internacionais (coalizões) em todo o espectro de ações militares;

National Security Agency • assegurar as atividades de inteligência do sinal nos EUA, as quais enquadram a 
inteligência da área cibernética;

Departament of Homeland Security • providenciar um estado de prontidão nacional em face das ameaças cibernéticas às 
infraestruturas críticas do país;

Departament of Education e Office 
of Science and Technology Policy

• providenciar ações relativas à educação formal do cidadão a respeito da ameaça 
cibernética em todos os níveis e em diferentes graus de intensidade;

Office of Personnel Menagement • conscientizar os servidores públicos federais no que se refere ao seu papel no combate 
às ameaças cibernéticas.

Fonte: elaborado com base em Oliveira (2011).
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hospedagem de sítios são alguns dos exemplos de que há “nitidamente” um exercício de poder no 
espaço cibernético, portanto há um território e, por conseguinte, sua respectiva fronteira.

Ocorre que, diferentemente das fronteiras delimitadas até então (terrestre, marítima, aérea), 
todas perceptíveis, incluindo-se, de certo modo, o limite extra-atmosférico, uma nova fronteira 
desafia homens e Estados devido à sua virtualidade, velocidade, versatilidade, flexibilidade, 
ambiguidade e, porque não dizer, “volatilidade”.

O fluxo que “navega” por essa fronteira não é tão perceptível – pelo menos a olho nu e nem 
por equipamentos como luneta, binóculo, radar, etc. –, eis que o que flui nessa rede são, sobretudo, 
informações por meio de caracteres simbólicos dentro de pacotes4 que, muitas vezes, fogem da 
imediata apreensão e compreensão.

Nesse novo cenário, os conceitos geográficos de rede, de ponto e de “nós”, outrora estudados 
nos espaços terrestre, marítimo e aéreo, serão de suma importância. Sua aplicação guiará os 
Estados e os Organismos Internacionais reguladores do direito na formulação dos limites do 
espaço cibernético, ou melhor, do seu território. Se antes já existiam formas de controle e de 
monitoramento para as fronteiras tradicionais, nessa “nova” os contornos não se mostram muito 
claros nem precisos. Entretanto, é certo que essa “nova fronteira” não existe de hoje.

Da “fronteira-zona” à “fronteira-ponto”

Como um dos fatores que provocaram a corrida por esse “novo” espaço encontra-se a internet: 
a instalação e a operação da rede mundial de computadores na escala global. Outro fator como 
consequência desse anterior é caracterizado pelo exponencial aumento do número de pessoas que 
passaram a ter acesso a esse meio e que vem, portanto, ocasionando uma “pressão” nesse espaço.

Esse processo de pressionamento assemelha-se bastante ao que deu origem à construção 
das fronteiras do espaço terrestre. Para ilustrá-la, também é Meira Mattos (1990) quem faz um 
resumo histórico sobre a Teoria das Fronteiras, no qual agora pode ser acrescentado mais um 
estágio, buscando representar o que se entende como uma nova fase dessa teoria, aplicada também 
ao ciberespaço, simultaneamente uma rede e um território, desde sua origem.

Se se observar mais atentamente, além da pressão demográfica (MEIRA MATTOS, 1990) e da 
centralização do poder pelo Estado (GIDDENS, 2001), outro fator é responsável pela evolução das 
fases ou estágios das fronteiras: o fator tecnológico. À medida que se desenvolveram instrumentos 
que capacitaram um maior poder de monitoramento dos espaços, por meio do controle e do 
armazenamento das informações, mais nítida tornava-se sua delimitação, passando-se de uma 
forma de zona para a de faixa até chegar à de uma linha. 

Acredita-se que, no atual estágio tecnológico, os Estados são capazes de delimitar seus 
interesses à escala de um “ponto”, alcançando-se, assim, a fase ou o estágio da “fronteira-ponto”, 
como um reflexo da trajetória histórica da capacidade de monitoramento e controle do sistema de 
Estados, caracterizando-se, dessa forma, a 5ª fase ou estágio da evolução das fronteiras.

4 Termo que nessa área científica indica um grupo de informações sendo transportadas unitariamente.
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Quadro 2 - Resumo histórico – evolução das fronteiras e proposta

FASES/ESTÁGIOS DESCRIÇÃO

1º Vazios de ecúmene • característico do mundo antigo, pouco povoado, quando os núcleos geo-históricos 
eram separados por enormes vazios demográficos;

2º Largas zonas inocupadas ou 
fracamente ocupadas

• estas zonas não abrigavam nenhum poder político capaz de perturbar os 
interesses dos núcleos geo-históricos de que eram separadores;

3º Faixas relativamente estreitas, 
chamadas fronteiras-faixa

• nas áreas em que o povoamento dos países limítrofes não chega a pressionar um 
sobre o outro;

4º
Fronteira-linha, estabelecida sob 

critérios vários (natural, artificial, 
astronômica, étnica)

• nas áreas em que a densidade populacional colocou em contato permanente o 
interesse das partes;

5º
Fronteira-ponto, 

acompanhando o atual estágio 
tecnológico

• no ciberespaço, em sua estrutura física e/ou na imaterial, em que os 
interesses, por meio do fluxo de informações, podem colidir e causar danos 
a “pontos” escolhidos no território ou fora deste. Selecionam-se “nós” da 
rede e “pacotes” de informação que por esta trafegam.

Fonte: adaptado de MEIRA MATTOS (1990, p. 17).5

A fronteira, nessa visada, passa a ser ponto (fronteira-ponto) não simplesmente pelo objeto 
a ser defendido, pois isso já ocorria nas outras dimensões que não a cibernética, como no caso 
dos castelos, das fortalezas, dos fortes, de cidades, portos, estreitos e ilhas, ainda na Idade Média 
(MEIRA MATTOS, 1990; RAFFESTIN, 1993; NYE, 2012; BUZAN; HANSEN, 2012) ou pelos Estados 
tradicionais (GIDDENS, 2001, p. 67-86). Nem também se está referindo à fronteira cibernética 
(cyber boundary) indicada por Clarke e Knake (2010) em seu glossário; nem ao ponto que esses 
autores indicam dentro dessa fronteira. Para eles, fronteira cibernética é empregada no sentido do 
limite entre o mundo cyber e o cinético, e o ponto diz respeito ao momento em que o comandante 
deverá decidir se (e como) passar de uma guerra puramente cibernética para uma envolvendo 
forças convencionais ou com armas cinéticas.

Como um dos resultados desta investigação científica, tem-se o ponto, ou melhor, a “fronteira-
ponto”, como reflexo de uma maior capacidade de controle das informações e de monitoramento, de 
maior precisão e velocidade de tomada de decisão entre o sensoriamento (detecção, vigilância), o 
processamento e a atuação (D-P-A), os quais correspondem à (ao): detecção - obtenção de informação 
sobre possíveis ameaças; processamento - trabalho da informação com vistas à tomada de decisão 
e implementação; e atuação - implementação da decisão e neutralização da ameaça (AMARANTE, 
2010, p. 4-7). Esses pontos, a título de exemplo, significam: 1) as informações digitalizadas em 
seus “pacotes” transitando por uma rede, localizada dentro ou fora do território terrestre (pelos 
backbones e cabos, pelas ondas hertz e fibra ótica), sendo processadas ou armazenadas em um 
computador (datacenter) (ativos da informação6); 2) os “nós”, isto é, os pontos de conexão da 
rede pelos quais trafegam esses fluxos (“pacotes”); e 3) as estruturas estratégicas (infraestruturas 
críticas) com interesses vitais para o Estado. Este último caracteriza o “extraespaço”, enquanto os 
dois primeiros correspondem ao “intraespaço” ou ao “ciberespaço considerado em si mesmo”.

No caso das informações e de seus “pacotes”, a abstração contida no princípio do direito 
sobre a extraterritorialidade diz respeito, por exemplo, a hipóteses em que, mesmo não estando 

5 O 5º estágio está sendo proposto por nós.
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situadas no território terrestre, no mar territorial ou no espaço aéreo do país, pessoas ou coisas 
são salvaguardadas. Como origem desse postulado, pode ser citada a obra de Hans Kelsen (apud 
DALLARI, 1995, p. 74-76), a partir do momento em que esse autor desvincula o objeto de interesse 
do Estado do seu locus de atuação de poder – seu território. Assim sendo, em alguns casos a 
personalidade jurídica do Estado fica assegurada juridicamente para o “além terra”: o “território-
competência”.

É dessa forma que se pode concluir que no espaço cibernético, considerado em si – em muitas 
ocasiões imperceptível, com estrutura micro ou nano –, vem ocorrendo uma territorialização, 
uma vez que a disputa pelo controle de informações e da possibilidade de seu fluxo vem sendo 
objeto de poder. Ao mesmo tempo, também se infere que há uma (re)territorialização ocorrendo 
nos demais domínios espaciais, fruto das possibilidades advindas desse recurso. Como exemplos 
localizados no domínio terrestre, as usinas hidrelétricas e as centrais de distribuição de energia, as 
estações de tratamento de água e o setor financeiro, considerados essenciais para o Estado e para 
seu sistema, são selecionados a fim de uma atenção maior no que tange à segurança e à defesa.

Como mais um aspecto, a informação em si não tem valor, caso não se tenha capacidade 
de torná-la inteligível, em certo tempo, para determinados fins. Assim, o conhecimento mais 
detalhado das características dessa fronteira torna-se primordial, pois proporciona condições de 
defender tanto as informações quanto alguns pontos de uma rede e de um país. O desafio, então, 
no que diz respeito à fronteira cibernética passa a ser a compreensão de que essa fronteira não 
é em forma de zona (“fronteira-zona”), nem de faixa (“fronteira-faixa”), nem de linha (“fronteira-
linha”), como ocorre com o espaço geográfico tradicional. A delimitação de um território cibernético 
se dá sob outra lógica, por sinal obedecendo às próprias características desse ambiente, em que 
território e rede perfazem originalmente um binômio de coexistência. A fronteira cibernética, 
por conseguinte, obedece à forma de “pontos” (“nós”) ou “pacotes” de informações eleitos pelos 
Estados devido ao seu grau de interesse. Com isso, nesse ambiente, a fronteira se apresenta sob 
a forma de ponto, que acompanha o histórico da formação do sistema internacional pautado no 
princípio da territorialidade estatal: da “fronteira-zona” (faixa) dos Estados tradicionais às “linhas” 
do Estado moderno e, em grande parte, do atual sistema de Estados-Nação, alcançando no (e com 
o) espaço cibernético a meticulosidade da “fronteira-ponto” em face da capacidade inovadora das 
ferramentas de TIC à disposição, que foge ao visível, que é aparentemente virtual, mas de grande 
reflexo no mundo real.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A internet realmente mudou os parâmetros da ação humana, como afirmou o Ministro Celso 
Amorim. Espaço virtual e real intercambiam-se, constantemente. Assim, a necessidade de se pensar 
essa nova dimensão espacial como recurso de poder se torna essencial. É a partir dessa forma de 
“saber pensar”, envolvendo categorias de análise e conceitos da geopolítica, que as políticas públicas 
poderão ser formuladas, implantadas, monitoradas e avaliadas com maior probabilidade de êxito. 

Como consequência dessa percepção é que se têm hoje projetos que tratam do ciberespaço 
considerado ora em si mesmo, como os programas, os softwares, os antivírus, etc., quanto como 
projetos que se utilizam da cibernética como mais um recurso à disposição do poder. É nessa visada 
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que vêm surgindo pelo globo, por exemplo, sistemas de monitoramento do espaço terrestre, do 
marítimo, do aeroespacial. Derivada dessas possibilidades é que surge a demanda por delimitação, não 
com o sentido de separação ou de isolamento, e sim pelo contrário, para normatizar responsabilidades 
no uso dessa “nova” dimensão espacial, a fim de se evitar o conflito e até mesmo a guerra. 

A delimitação do ciberespaço, em face de suas características, não obedecerá à forma de linha, 
nem à de faixa, nem à de zona, mas sim à de um ponto, a “fronteira-ponto”, tendo em vista a atual 
capacidade do sistema de Estados. Considerando o ciberespaço em si, esse ponto materializa-se 
na informação ou no “pacote” de informações e pelos “nós” de uma rede. Ao ser tratada como 
recurso, a cibernética é capaz de selecionar pontos em outras dimensões do espaço para uma (re)
territorialização. Saber pensar o espaço, como disse Lacoste (1989), para melhor se organizar, para 
melhor combater, agora pode ser aplicado ao domínio cibernético em um arcabouço geopolítico 
e jurídico.
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RESUMO. A Geopolítica, suas concepções e vicissitudes são indissociáveis das turbulências e tragédias do século XX. 
Esta pode ser compreendida como um dos descendentes diretos do inquietante desejo humano de construir uma 
ciência do poder. Assim, a Geopolítica graças a uma apreensão “científica” das interações entre o homem e o espaço 
torna possível ascender às leis do poder. O presente trabalho tem como objetivo compreender as ideias e teorias 
estabelecidas pelo general alemão Karl Ernst Nikolas Haushofer (1869-1946), bem como a incidência do pensamento 
ratzeliano na construção dos preceitos deste militar-geógrafo. Além disso, busca-se analisar o grau de influência de 
Haushofer e da Geopolitik alemã perante as decisões estratégicas arquitetadas pelo III Reich, desde a subida de Hitler ao 
poder até o fim do regime nazista em maio de 1945. A Geopolítica, quaisquer que sejam as contribuições de Haushofer 
e da Geopolitik alemã, não poderia deixar de ser levada, após a Segunda Guerra Mundial, na derrocada das utopias 
científicas. Entretanto, como afirma Colin S. Gray em seu The Geopolitics of the Nuclear Era (1977), “a geopolítica 
pode ter passado de moda, mas as interpretações políticas de uma realidade global comum, têm um papel de grande 
importância, por vezes incompreensível, na maneira como definimos os problemas”. Por conseguinte, deve-se ressaltar 
que os debates realizados em torno do suposto envolvimento de Haushofer com a política expansionista alemã são 
marcados por um misticismo e obscurantismo. Por vezes, este tipo de posicionamento torna-se até mesmo de cunho 
ideológico, reduzindo a obra do autor a mero instrumento difusor das teorias nazistas. Nesse sentido, busca-se com 
o trabalho lançar uma abordagem mais aprofundada em relação aos aspectos biográficos, bem como sobre a produção 
teórica do autor. Isso porque, as teorias e ideias preconizadas por Haushofer tiveram grande impacto, tanto durante 
a Segunda Guerra Mundial, quanto na produção posterior do campo de estudo da Geopolítica.

Palavras-chave. Karl Haushofer, Geopolitik Alemã, Geopolítica Clássica, Segunda Guerra Mundial.

ABSTRACT. The Geopolitics events and their conceptions are inseparable from the turmoil and tragedies of the 
twentieth century. This can be understood as one of the direct descendants of the disturbing human desire to build 
a science of power. Thus, the Geopolitics due a “scientific” apprehension of the interactions between man and space 
make it possible to ascend the laws of power. The present study has as main objective to understand the ideas and 
theories established by the German General Karl Ernst Nikolas Haushofer (1869-1946), as well as the incidence of 
thought ratzelian in the construction of rules of this military-geographer. Moreover, we seek to analyze the degree of 
influence of Haushofer and of German Geopolitik before the strategic decisions architected by the Third Reich, from 
Hitler’s rise to power until the end of Nazism in May 1945. The Geopolitics, whatever contributions of Haushofer 
and of German Geopolitik, could not leave to be taken, after the Second World War, in collapse of scientific utopias. 
However, as say Colin S. Gray in his The Geopolitics of the Nuclear Era (1977), “geopolitics may have gone out of fashion, 
but the political interpretations of a common global reality, have a major role, sometimes incomprehensible, on how 
we define the problems”. Therefore, it should be emphasized that the discussion surrounding the alleged involvement 
of Haushofer with German expansionist policy are marked by mysticism and obscurantism. Sometimes this type 
of positioning becomes even ideological, reducing the author’s work to mere diffuser instrument of Nazi theories. 
Accordingly, seeks with work launch a more thorough approach in relation to biographical aspects, as well as about 
theoretical works of the author. This is because the theories and ideas advocated by Haushofer had great impact, 
both during World War II, as the later production of the field of study of Geopolitics.

Keywords. Karl Haushofer, German Geopolitik, Classical Geopolitics, Second World War.
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INTRODUÇÃO1

Partindo da premissa estabelecida por Albert Einstein, de que frequentemente a formulação 
de um problema é mais essencial que sua solução, o interesse e as hipóteses para elaboração 
do presente estudo surgiram após o contato com as teorias clássicas e modernas do campo da 
Geopolítica. Logo, o mistério e obscurantismo existente em torno dos escritos e da trajetória do 
general-geógrafo alemão Karl Haushofer (1869-1946), despertaram interesse, o que acarretou em 
profundo trabalho de pesquisa sobre o assunto.

A importância da temática abordada no estudo evidencia-se pelo fato de que sua área de 
concentração, Geopolítica, carece de trabalhos que envolvam os aspectos teóricos dos autores tidos 
como “clássicos”, sendo este campo de estudo da ciência geográfica e política, por vezes, relegado 
pela maior parte dos membros da comunidade científica, já que sua fase áurea encerrou-se com o 
término da Segunda Guerra Mundial. Assim, reafirma-se a contribuição do trabalho, o qual visa 
agregar novos conhecimentos a uma área ainda desprovida de significativa gama de pesquisas.

Nesse sentido, o presente trabalho tem como elemento norteador as hipóteses levantadas 
em uma pesquisa de iniciação científica pretérita, as quais versaram sobre a influência ou não 
das teorias preconizadas por Haushofer sobre as decisões estratégicas de cunho internacional 
arquitetadas pelo III Reich. Além disso, buscou-se também compreender o papel desempenhado 
pelo general-geógrafo perante a Geopolitik alemã, bem como a incidência do pensamento ratzeliano 
na construção dos preceitos e ideias desse teórico.

METODOLOGIA

Como princípio metodológico norteador para a elaboração do presente estudo utilizou-se 
principalmente o levantamento de bibliografias concernentes à temática, oriundas de diferentes 
fontes e suportes. Isso porque, o estudo encontra-se vinculado a um tema essencialmente teórico.

A leitura e análise de literatura especializada, bem como o emprego de um método biográfico 
de pesquisa, respaldaram a compreensão do período histórico e científico vivido por Karl Haushofer. 
Dessa maneira, tornou-se possível entender qual a ligação entre o general-geógrafo e o III Reich.

Os produtos finais obtidos no estudo objetivam servirem de respaldo para a execução de 
análises e estudos futuros em relação às temáticas: Karl Haushofer; Geopolitik alemã; Geopolítica 
Clássica; Segunda Guerra Mundial; e, III Reich.

O MÉTODO BIOGRÁFICO NA ANÁLISE DA TRAJETÓRIA DE KARL HAUSHOFER

A ciência consiste em um conjunto organizado de conhecimentos relativos a um determinado 
objeto obtidos através da observação e da experiência. Ao contrário do que muitos professam 
a ciência não é universalmente neutra, mas efeito de uma realidade particular. É um corpo de 
conhecimentos sistemáticos, adquiridos com um método próprio, em um determinado meio e 
momento. Esta definição defendida por Goldenberg (2009) demonstra a necessidade da utilização 
de métodos científicos para o pleno desenvolvimento da ciência.

1 Pesquisa de iniciação científica subsidiada pela FAPESP, desenvolvida junto ao curso de Geografia da Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - Campus de Ourinhos sob orientação do Prof. Dr. Paulo Fernando Cirino Mourão, com ênfase 
na área de Geopolítica.
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Nesse sentido, Goldenberg (2009, p. 105-106) define o Método Científico como sendo a 
“observação sistemática dos fenômenos da realidade através de uma sucessão de passos, orientados 
por conhecimentos teóricos, buscando explicar a causa desses fenômenos, suas correlações e 
aspectos não revelados”. Ainda segundo a autora, a “característica essencial do Método Científico é 
a investigação organizada, o controle rigoroso de suas observações e a utilização de conhecimentos 
teóricos”.

Partindo do pressuposto de que a utilização de métodos científicos não é da competência 
exclusiva da ciência, mas que não há ciência sem o emprego de métodos científicos, pode-se também 
resgatar a concepção preconizada por Marconi e Lakatos (2003, p. 83), de que o método consiste 
no “[…] conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, 
permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros –, traçando o caminho a ser 
seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista”. Já Severino apud Sposito (2004, 
p.26), define o método como “[…] o conjunto de procedimentos lógicos e de técnicas operacionais 
que permitem ao cientista descobrir as relações causais constantes que existe entre os fenômenos”. 

Dessa maneira, para análise do conjunto da obra do general-geógrafo Karl Haushofer fez-se 
necessário o emprego do método biográfico. O emprego deste método mostrou-se viável devido 
ao fato de se desenvolver uma pesquisa qualitativa, a qual procura realizar um aprofundamento 
da compreensão da trajetória vivida pelo objeto pesquisado. Assim, segundo Goldenberg (2009, 
p. 16-17):

Os pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa em pesquisa se opõem ao pressuposto 
que defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências, baseado no modelo de estudo 
das ciências da natureza. Estes pesquisadores se recusam a legitimar seus conhecimentos por 
processos quantificáveis que venham a se transformar em leis e explicações gerais. Afirmam 
que as ciências sociais têm sua especificidade, que pressupõe uma metodologia própria.

Conforme as ideias expostas por Goldenberg (2009, p. 36): “A utilização do método biográfico 
em ciências sociais vem, necessariamente, acompanhada de uma discussão mais ampla sobre a 
questão da singularidade de um indivíduo versus o contexto social e histórico em que está inserido”. 
Isso porque, cada indivíduo é uma síntese individualizada e ativa de uma sociedade, uma (re)
apropriação singular do universo social e histórico que o envolve. Se cada indivíduo singulariza 
em seus atos a universalidade de uma estrutura social, é possível “ler uma sociedade através de 
uma biografia”, conhecer o social partindo-se da especificidade irredutível de uma vida individual.

Para o filósofo alemão Hegel, o homem é em primeiro lugar filho de sua época. Haushofer 
pertence a um momento da história da Alemanha e, para além desta, do mundo. Talvez seja 
o geopolítico mais conhecido, cujo nome é indissociável da história alemã, do seu caráter 
excepcionalmente violento e trágico, durante os vinte sete anos que abrangem desde a derrota 
na Primeira Guerra Mundial em 1918 até a queda de Hitler em 1945, fato este que marca o fim 
da Segunda Guerra Mundial. 

Defarges (2003, p. 80-81) analisa as contradições vividas pelo general-geógrafo durante o 
nazismo, demonstrando que 
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[…] a posição de Karl Haushofer na Alemanha nazi ilustra bem as contradições que qualquer 
intelectual encontra face a um regime que não tolera nenhum desvio, mesmo menor, de 
pensamento. Por um lado, para Haushofer, obcecado com a grandeza da Alemanha e a derrota 
de 1918, Hitler, pelo menos até 1939, encarna uma Alemanha ordeira, respeitada, que reúne 
a comunidade alemã, desfaz as iniquidades do Tratado de Versalhes e obriga os seus antigos 
inimigos, a Grã-Bretanha e a França, a curvarem-se. Por outro lado, o universo mental de 
Haushofer é o da Alemanha guilhermiana, aristocrática, burguesa e apegada às hierarquias. 
Terá Haushofer conhecido e compreendido o sistema hitleriano, a sua violência plebeia, a sua 
violência revolucionária, o seu fanatismo antissemita e racista?

Cabe indagar se a Geopolítica, enquanto ciência do poder no espaço pode ser uma disciplina 
neutra, desligada das paixões dos seus autores, quaisquer que sejam os seus escrúpulos e o seu 
rigor? Deste ponto de vista, o suicídio de Haushofer, a constatação do fracasso da Geopolitik alemã, 
inscreve-se na derrota da Alemanha nazista, a 08 de maio de 1945. 

Todavia, a Geopolítica na Alemanha não pode ser reduzida a simples trabalhos de 
conceitualização de uma política de poder. Haushofer, que representa a figura máxima deste 
pensamento alemão, é um geopolítico de reflexão no sentido pleno da palavra, mas apresenta 
preconceitos, paixões, dogmatismos e fraquezas. Isso demonstra que analisar a Geopolítica alemã 
implica, sobretudo, refletir sobre as relações complexas entre Haushofer e o nazismo, bem como 
entre este autor e as ideias preconizadas por Friedrich Ratzel.

Diante disso, torna-se possível inferir que a utilização do método biográfico em ciências 
sociais é uma maneira de revelar como as pessoas universalizam, através de suas vidas e de suas 
ações, a época histórica em que vivem. Assim, conforme Howard Becker apud Goldenberg (2009, p. 
43): “O método biográfico pode acrescentar a visão do lado subjetivo dos processos institucionais 
estudados, como as pessoas concretas experimentam estes processos e levantar questões sobre 
esta experiência mais ampla”.

Talvez sirva como síntese da biografia desse enigmático personagem, que compõe o hall dos 
teóricos da Geopolítica Clássica, a definição cunhada por Vicens Vives (1951, p. 50) sobre Karl 
Haushofer: “Em síntese, um idealista conservador, possivelmente reacionário e aristocrático, 
porém não disposto a preparar o caminho para a agressão hitleriana na Europa”.

KARL HAUSHOFER: UM ALEMÃO DE SEU TEMPO

A partir dos estudos e teorias elaborados por Friedrich Ratzel (1844-1904) desenvolve-se 
o que se chamou de Geopolítica alemã, ou mais precisamente, Geopolitik, que tanta polêmica 
gerou por suas relações com o nazismo. As discussões sobre ela têm sua origem no fato de que 
até que ponto este era o único desenvolvimento possível, ou se trata de uma distorção das ideias 
ratzelianas. O que parece fora de dúvida é que Ratzel é um referencial indiscutível e reconhecido 
por parte dos geógrafos envolvidos (FONT & RUFI, 2006, p. 60). 

Cabe destacar que, o período áureo da Geopolítica Clássica encerra-se com a morte do general-
geógrafo, Karl Ernst Nikolas Haushofer (1869-1946), o qual mesmo não tendo cunhado o termo 
“Geopolítica” é com razão considerado o principal representante da sua forma alemã. Nascido em 
Munique a 27 de agosto de 1869, tem como meio a burguesia intelectual alemã. Em 1887, aos 18 
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anos, Haushofer (Figura 01) empreende o seu primeiro percurso, o de oficial de carreira, o qual 
não apresenta nada de assinalável. No ano de 1896, casa-se com Martha Mayer-Doss, que será sua 
companheira até o fatídico suicídio, apoiando-o durante suas numerosas doenças e depressões e 
ajudando-o em suas reflexões. 

Figura 01 - O General-geógrafo Karl Haushofer

Fonte: <http://pt.wikilingue.com/es/Ficheiro:Karl Haushofer.jpg>.

De 1908 a 1910, Haushofer viaja em missão diplomática ao Extremo Oriente; suas impressões 
do Japão e da Manchúria não cessam de alimentar seus trabalhos. Em 1912, Haushofer mesmo 
doente é estimulado por sua esposa a escrever seu primeiro livro (Dai Nihon), tendo como temática 
principal o Japão. No ano de 1919, defende sua tese “Orientações Fundamentais no Desenvolvimento 
Geográfico do Império Japonês, 1854-1919”. 

Durante grande parte da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), Haushofer participa 
em duros combates, tanto na frente ocidental como na oriental. Ao mesmo tempo, o projeto 
intelectual do general ganha forma. Lê “O Estado como Forma de Vida” de Rudolf Kjellén (1916), 
jurista sueco germanófilo e inventor, em 1900, do termo Geopolítica. Segundo Kjellén apud 
Defarges (2003, p. 79), a Geopolítica: “É a ciência do estado enquanto organismo geográfico, tal 
qual se manifesta no espaço. O Estado enquanto país, enquanto território ou, de maneira mais 
significativa, enquanto império”. Desse período em diante, Haushofer passa a ter a Geopolítica 
como objetivo final. Convencido de que entre 1914 e 1918, a Alemanha sofreu uma guerra que 
visava o seu aniquilamento, o autor desenvolve a ideia de que a Alemanha deveria se transformar 
em uma grande potência mundial. 

No período subsequente à derrota alemã de 1918, Haushofer, próximo aos seus cinquenta 
anos, multiplica suas atividades: professor de Geografia do ensino superior; criador e editor da 
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Revista de Geopolítica (Zeitschrift für Geopolitik); conferencista, nomeado ao serviço da política 
do Volkstum (comunidade alemã no seu conjunto, para além das fronteiras do Estado alemão). Ao 
longo dos anos de 1920 e 1930, Haushofer é onipresente através de uma produção multiforme 
(livros, artigos, relatos etc.). De 1914 a 1939 impõe-se como autoridade intelectual, principalmente 
sobre os seus estudantes. 

Em 30 de janeiro de 1933, Adolf Hitler é nomeado chanceler do Reich. Ora, a 04 de abril de 
1919, Karl Haushofer conhece Rudolf Hess, então com 24 anos de idade. Entre esses dois oficiais 
alemães estabeleceu-se uma relação muito forte, sendo o segundo discípulo direto do primeiro. 
Hess na época era uma das figuras mais próximas de Hitler, que até então não passa de um agitador 
em anos conturbados. Através deste, Haushofer encontra-se com Hitler entre 1922 e 1938, no 
entanto, não restam vestígios das conversas entre o Führer e o fundador da Geopolitik alemã. 

Durante esse período, o general converte-se em um personagem quase popular, não 
só na Alemanha, mas também nos Estados Unidos, onde encarnou a imagem da voracidade 
territorial nacional-socialista. Também na França, Haushofer e a Geopolitik eram vistos como 
uma aberração absolutamente vinculada ao nazismo. Neste caso, além disso, acrescentava-se a 
distância epistemológica da Escola Possibilista francesa em relação àquela Determinista, dentro 
da qual se colocava Ratzel e seus seguidores.

Defarges (2003, p. 80-81) analisa as contradições vividas pelo general-geógrafo durante o 
nazismo, demonstrando que 

[…] a posição de Karl Haushofer na Alemanha nazi ilustra bem as contradições que qualquer 
intelectual encontra face a um regime que não tolera nenhum desvio, mesmo menor, de 
pensamento. Por um lado, para Haushofer, obcecado com a grandeza da Alemanha e a derrota 
de 1918, Hitler, pelo menos até 1939, encarna uma Alemanha ordeira, respeitada, que reúne 
a comunidade alemã, desfaz as iniquidades do Tratado de Versalhes e obriga os seus antigos 
inimigos, a Grã-Bretanha e a França, a curvarem-se. Por outro lado, o universo mental de 
Haushofer é o da Alemanha guilhermiana, aristocrática, burguesa e apegada às hierarquias. 
Terá Haushofer conhecido e compreendido o sistema hitleriano, a sua violência plebeia, a sua 
violência revolucionária, o seu fanatismo antissemita e racista? 

Haushofer diversas vezes aparece à margem da Alemanha hitleriana. Ele nunca será membro 
do Partido Nacional-Socialista. Nos primeiros anos do III Reich (1933-1936), o autor detém 
importantes responsabilidades nas ações que visavam atingir os Volksdeutsche (alemães de origem) 
que viviam fora das fronteiras do estado alemão, mas Haushofer encontra-se desestabilizado pela 
vontade de controle do aparelho nazi. Isso porque, pertencia ao nacionalismo conservador, que se 
tornou obsoleto perante a política nazista determinada a não recuar frente a qualquer obstáculo 
que impedisse sua progressão. A mulher de Haushofer, cujo pai não era alemão (não ariano), foi 
ameaçada pelas leis racistas de Nuremberg, mas Hess protegeu a família Haushofer. Em seguida, o 
trabalho intelectual do general é, por sua vez, afetado pela censura (em particular pela interdição, 
em 1939, de seu livro “As Fronteiras”). 

Com o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, o general-geógrafo, então septuagenário, 
transforma-se em testemunha impotente, entregue às suas pesquisas. Em abril de 1941, dois 
meses antes do envio dos exércitos alemães contra a União Soviética, um dos filhos de Haushofer, 
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Albretch, encontrava-se implicado nas negociações secretas para chegar a uma paz entre a Alemanha 
e a Inglaterra. A 10 de maio de 1941, Hess, o seu protetor, voa para a Escócia, ao que parece para 
negociar um acordo com a Inglaterra, fato este, que acaba colocando Hess na prisão. 

Os tempos vindouros não são favoráveis à família Haushofer. Na sequência do atentado 
contra Hitler, a 20 de julho de 1944, o general-geógrafo suspeito de cumplicidade, foi detido pela 
Gestapo, ficando preso de 28 de julho a 31 de agosto de 1944. Ora, Haushofer condena claramente 
o gesto do coronel Carl von Stauffenberg (autor de um dos atentados da resistência alemã contra 
Hitler em 1944). Quanto ao seu filho Albretch, que estava entre os conspiradores de 20 de julho, 
é apanhado pela Gestapo em dezembro de 1944 e executado em abril de 1945. Com a capitulação 
incondicional da Alemanha hitleriana (08 de maio de 1945), Haushofer foi detido pelas forças 
americanas e sofreu o interrogatório ao qual foram submetidos todos os que estavam rotulados 
como nazis. No decurso do outono de 1945 foi ouvido como testemunha no processo de Nuremberg, 
tendo sido confrontado com seu discípulo Hess, o qual fingiu não o conhecer.

A 10 de março de 1946, Haushofer e sua esposa Martha são encontrados mortos pelo seu 
filho Heinz, no jardim da sua propriedade. Os dois suicidaram-se. Defarges (2003, p. 83) explicita 
essa problemática afirmando que 

Um suicídio não se explica; exprime o enigma que é todo o homem — para os outros e para 
si mesmo. No que diz respeito à Haushofer e à sua mulher, a 10 de março de 1946 estão no 
fim do caminho. Que visão, no momento do seu suicídio, leva Haushofer da sua obra, da sua 
eventual influência no afundamento da Alemanha, das responsabilidades dos intelectuais no 
desastre? A morte leva consigo este segredo.

Por conseguinte, a partir da morte do general Haushofer e o fim da Segunda Guerra Mundial, 
a Geopolítica ingressa em uma profunda crise, ou seja, em uma fase de questionamentos e inclusive 
de esgotamento de seus pressupostos fundamentais. Primeiramente, até meados da década 
de 1970, ela viveu em uma espécie de ostracismo, pois os vencedores a identificavam com os 
vencidos (o fascismo italiano, a política expansionista do Japão de antes da guerra e especialmente 
o nazismo alemão) e praticá-la ou mesmo escrever sobre ela (a não ser que fosse para criticar 
veementemente) passou a ser algo não recomendável ou mesmo banido do mundo acadêmico e 
científico (VESENTINI, 2005, p. 25). 

Para Raffestin apud Font & Rufi (2006, p. 66): 

[…] A derrota do nazismo acabou não apenas com a Geopolitik, mas também em grande medida 
com a geopolítica e a geografia política acadêmicas. A identificação entre os três termos foi 
total e acabou por arrastar com ela o pai espiritual de toda a geografia alemã, Ratzel. Se esta 
foi uma relação lógica e única do pensamento geográfico alemão ou não, existem posturas em 
um sentido e no outro.

A GEOPOLÍTICA HAUSHOFERIANA E O NAZISMO

A análise da Geopolítica desenvolvida no espaço geográfico alemão é, em primeiro lugar, 
consequência da derrota de 1918 e do Tratado de Versalhes. Para os cientistas alemães e, portanto 
também para os geógrafos, tratava-se sempre de elaborar as ferramentas de um saber adaptado, 
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que ajudariam a Alemanha a obter o lugar a que tinha direito na Europa e no mundo. Assim, 
objetivou-se ultrapassar a Geografia Política de Ratzel e por no seu lugar a Geopolítica. 

Segundo a distinção de Haushofer apud Dorpalen (1942), a Geografia Política interroga-se 
sobre a distribuição do poder estadual no espaço, bem como sobre o seu exercício nesse espaço, 
enquanto a Geopolítica tem por objeto a atividade política em um espaço natural. A Geografia 
Política observa as formas do ser estadual, enquanto a Geopolítica se interessa pelos processos 
políticos do passado e do presente.

Considerando a ideia defendida por Lacoste (2008), de que se a Geografia serve, em princípio, 
para fazer a guerra e para exercer o poder, ela não serve só para isso: suas funções ideológicas e políticas 
pareçam ou não, são consideráveis. Isso porque, é no contexto da expansão do pangermanismo (os 
imperialismos francês e inglês se desenvolveram mais cedo, em ambientes intelectuais diferentes) 
que Friedrich Ratzel realizou a obra, que, ainda hoje, influencia consideravelmente a Geografia 
Humana; sua Antropogeografia (1882, vol. 1; e, 1892, vol. 2) está estreitamente ligada à sua 
Geografia Política (1897). Retomando inúmeros conceitos ratzelianos, tal como o do Lebensraum 
(espaço vital) e os dos geógrafos americanos e britânicos (como Mackinder), o general-geógrafo 
Karl Haushofer dá em seguida à Primeira Guerra Mundial, um impulso decisivo à Geopolítica. 
Sem dúvida, numerosos geógrafos considerarão que é a última incongruência estabelecer uma 
aproximação entre sua Geografia “científica” e o empreendimento do general, estreitamente ligado 
aos dirigentes do Partido Nacional-Socialista. A Geopolítica hitleriana foi à expressão, a mais 
exacerbada, da função política e ideológica que pode ter a Geografia. Pode-se mesmo perguntar 
se a doutrina do Führer não teria sido largamente inspirada pelos raciocínios de Haushofer, de 
tal forma foram estreitas as suas relações, particularmente a partir de 1923-1924, época em que 
Adolf Hitler redigiu o Mein Kampf, na prisão de Munique.

Conforme as explanações de Vesentini (2005, p. 22):

Discutiu-se muito a respeito das ligações — reais ou imaginárias — das ideias de Haushofer 
com a política expansionista da Alemanha nazista. O próprio geopolítico, que se suicidou 
em 1946 após ter sofrido um duro julgamento no pós-guerra e estar arruinado, deixou uma 
espécie de carta-testamento intitulada “Apologia da Geopolítica Alemã”, na qual isenta a 
Geopolitik de qualquer responsabilidade nesse expansionismo e afirma que estava somente 
“fazendo ciência”, com um “método americano” (sic) e que até teve um atrito com Hitler. E 
de fato Haushofer era casado com uma judia e amigo íntimo de Rudolf Hess, que por sinal o 
apresentou a Hitler em 1922 (só que Hess fugiu da Alemanha em 1941, a partir do que alguns 
de seus amigos — inclusive Haushofer — ficaram malvistos pelo regime). Haushofer teve um 
filho assassinado pela Gestapo em 1944, sob a acusação de ter participado, junto com alguns 
militares e intelectuais, de uma tentativa de assassinar Hitler e acabar com a guerra, que 
praticamente já estava perdida.

Nesse sentido, o tema sobre a possível ligação entre Karl Haushofer e Adolf Hitler representa 
um dos aspectos mais obscuros e carentes de documentação. Entretanto, a partir da leitura do 
referencial teórico para elaboração do presente trabalho tornou-se possível evidenciar, que na 
realidade, houve na Alemanha uma apropriação indevida das obras e concepções estabelecidas pelo 
general-geógrafo, as quais foram em grande parte utilizadas para justificar a agressiva expansão 
nazista no período anterior e durante a Segunda Guerra Mundial.
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Weigert (1944) realiza uma das mais significativas análises sobre as divergências existentes 
entre as teorias de Haushofer e o ideal nazista, pois segundo o autor:

Mas o hitlerismo e haushoferismo não são idênticos. Os sonhos de império de Hitler não se 
limitaram, desde o princípio, a realização do Drang nach dem Ostem (marcha para o oeste), 
aspiração alemã que existia muito antes dele. Sua aspiração de poder não se limitava ao 
estabelecimento de colônias de camponeses alemães na Ucrânia e nas estepes da Rússia. Mas 
para além desta meta, os sonhos de Hitler de maior poder e mais e mais pessoas para escravizar, 
como operárias, o Herrenvolk [raça superior], eram nebulosos e variáveis. O pêndulo oscilava 
irregularmente entre a Rússia soviética e o império britânico.

Era incapaz de decidir de modo definitivo se devia jogar os dados pelo império do poder naval 
ou pelo império do poder terrestre. Nesta hesitação, cujo melhor exemplo é sua política com 
a União Soviética, reside à diferença básica entre a política internacional do hitlerismo e 
haushoferismo. A consistência, fundamentada em certas regras básicas da geografia, é uma 
característica proeminente da política de Haushofer. Nunca fez uma única alteração no plano 
de potência mundial que traçou penosamente com seus discípulos em 1918. Podemos bem 
imaginar os sofrimentos de Haushofer, para quem tudo isto não era um jogo de xadrez, mas 
a própria vida — a sua e a de sua nação —, quando descobriu que havia fracassado em seus 
incansáveis esforços para habituar Hitler a pensar nos termos geopolíticos que ele. Embora, 
os dois sonhavam com a dominação universal, Haushofer conhecia sua geografia e Hitler não. 
[…] Haushofer perdeu a batalha quando Hitler invadiu a Rússia. E a derrota de Haushofer deu 
ao mundo, que ainda não era de Hitler, uma possibilidade de sobreviver. (WEIGERT, 1944, p. 
73-74, tradução nossa).

Para Mello (1999), diversamente de Haushofer, Hitler parecia não conhecer as ideias de 
Mackinder nem demonstrava possuir concepção geopolítica coerente da política de poder alemã. 
Aliás, nada indica que sua visão global da política exterior nazista estivesse embasada em qualquer 
conhecimento sistemático e organizado de Geopolítica.

Em suma, Haushofer concebia uma constelação antibritânica de poder, com seu eixo no 
heartland russo-soviético, estando o território alemão conectado ao japonês através de uma rede 
de transporte terrestre. Porém, as linhas mestras da política externa formulada pelo Führer, 
apontaram justamente para a direção oposta dos blocos de poder (pan-regiões) arquitetados pelo 
general: a aceitação da hegemonia naval e colonial da Inglaterra em troca do reconhecimento da 
supremacia continental alemã, com base em um ajuste recíproco feito com a Rússia (Figura 02).

Esses são os principais aspectos da complexa relação entre a Geopolítica inglesa e a Geopolitik 
alemã que permitem tanto demonstrar a influência de Mackinder sobre Haushofer, quanto refutar 
a suposta ascendência de Haushofer sobre Hitler. O Führer era, quando muito, um neófito em 
problemas geopolíticos, ignorava certamente a visão mackinderiana da pugna oceanismo versus 
continentalismo e não existe nenhum indício, em seus escritos, de que se tenha inspirado nas ideias 
de Haushofer para formular as linhas mestras da política externa do III Reich (MELLO, 1999, p. 90).

O obscurantismo que se abateu sobre a noção de Geopolítica após a Segunda Guerra Mundial 
resultou da convicção de que se tratava de uma ciência nazi, de um aparelho de conceitos que 
serviram para justificar as ambições hitlerianas. 
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Figura 02 - As Pan-Regiões de Karl Haushofer.

Fonte: GRAY; SLOAN, 1999, p. 227.

No entanto, cabe ressaltar que, a Geografi a Política de Ratzel e mais tarde a Geopolítica de 
Haushofer constituíram componentes importantes do clima intelectual e moral da Alemanha 
dos anos 1890 a 1945. Em particular, os ensinamentos, os artigos e os livros de Karl Haushofer 
sustentaram numerosos jovens ligados ao nazismo (principalmente seu discípulo Rudolf Hess) ou 
que se juntaram a ele depois da chegada de Hitler ao poder. Da mesma forma, a revista comandada 
por Haushofer, Zeitschrft für Geopolitik (ZfG), não soube escapar às tensões entre nacionalistas 
conservadores e nazistas. 

De acordo com o preconizado por Silva (1996), a Revista de Geopolítica foi concebida dentro 
de uma conjuntura específi ca da história alemã: guerra, desemprego, infl ação, crises político-
sociais. Nesse momento, o sentimento de ausência de Lebensraum (espaço vital), aliado à busca 
de uma identidade coletiva levou vários cientistas a uma explicação geodeterminista, subjetiva e 
mística desse contexto.

Quanto à Haushofer, cabe lembrar que, era evidentemente entusiasmado, fascinado por 
Hitler e pela ascensão da Alemanha a partir de 1933. Ao longo dos anos de 1933 a 1940 tornou-
se um conferencista muito convidado; a Geopolítica era ensinada nas universidades e nas escolas 
superiores. 

De uma maneira mais ampla, a Europa entre as duas guerras foi dilacerada por paixões 
extremas e violentas: lutas entre ideologias (liberalismo democrático, comunismo soviético, 
fascismo, nazismo) e confl itos entre nações misturavam-se, combinavam-se ou opunham-se. Dessa 
maneira, tornou-se muito difícil à Geopolítica não estar comprometida, quaisquer que fossem as 
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intenções de seus especialistas e teóricos. 
Contudo, há um mal-entendido ou uma incompreensão trágica entre o empreendimento 

hitleriano e o empreendimento da Geopolítica. Isso porque, segundo Martin (1995, p. 91): 

Não se pode responsabilizar toda a Geopolítica pelos sonhos de conquista do III Reich. […] 
Diga-se de passagem, se Hitler tivesse dado mais atenção a seu conselheiro geopolítico, major-
general Karl Haushofer, quem sabe nunca tivesse invadido a União Soviética. Isto porque, para 
a geopolítica, o fator posição vale mais para a segurança dos Estados do que o fator espaço 
e, a amalgamação por sua vez, é vista como superior à conquista, como forma de assegurar o 
acesso a recursos e mercados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das temáticas enfocadas durante o transcorrer do texto, torna-se possível inferir 
que os debates realizados em torno do suposto envolvimento de Karl Haushofer com a política 
expansionista alemã encontram-se marcados por um misticismo e obscurantismo. Por vezes, este 
tipo de posicionamento torna-se até mesmo de cunho ideológico, reduzindo a obra do autor a 
mero instrumento difusor das teorias nazistas.

Nesse sentido, buscou com o trabalho lançar uma abordagem mais aprofundada em relação 
aos aspectos biográficos, bem como sobre a produção teórica do autor. O fato de Haushofer 
encontrar-se no hall dos geopolíticos tidos como clássicos, demonstra que suas teorias e ideias 
tiveram grande impacto tanto durante a Segunda Guerra Mundial, quanto na produção posterior 
desse ramo do saber científico. Cabe lembrar que os pontos assinalados nesse trabalho não encerram 
a complexidade dos mesmos.

A importância das teorias estabelecidas por Ratzel entre o final do século XIX e início do 
XX sobre a obra empreendida por Haushofer é incomensurável, sendo nítida a influência dos 
conceitos ratzelianos perante a produção bibliográfica do general-geógrafo. Para uma melhor 
compreensão da conexão existente entre os dois autores optou-se pela elaboração de um quadro 
síntese (Quadro 01).

Por conseguinte, torna-se pertinente lembrar que a Geopolítica é alemã na medida em que 
talvez nunca na história, uma disciplina tenha sido tão dominada pelo destino de um povo. A 
tragédia da Geopolitik alemã ilustra uma interrogação permanente: poderá um ramo do saber que 
incida sobre o homem enquanto um ser cultural, ser uma ciência, isolando leis válidas para todos 
os lugares e todos os tempos? 

Paradoxalmente, Haushofer que erroneamente passou para a história como o geopolítico 
responsável pela transformação da Geopolitik em arma do nazismo, foi um dos teóricos da Geopolítica 
Clássica que menor influência exerceu sobre a política externa de seu país. O expansionismo nazista 
se deu em clara oposição àquilo que o general julgava mais conveniente à Alemanha: constituição 
de um bloco transcontinental euroasiático, composto por uma aliança entre Rússia, Alemanha 
e Japão, capaz de colocar em xeque o poderio naval da Inglaterra, além de poder suficiente para 
dominar o heartland. 

Nesse âmbito, as evidências teóricas demonstram que a influência da teoria haushoferiana 
sobre a dimensão internacional do III Reich se deu muito mais de maneira indireta, provavelmente 
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através da figura de Rudolf Hess. Este militar desde antes da subida de Hitler ao poder já era 
considerado como um dos mais eminentes discípulos de Haushofer. Assim, resgatando a ideia 
defendida por Lacoste (2008), de que Geografia serve, em princípio, para fazer a guerra, tem-se 
sempre que considerar que o processo científico está ligado a uma história e deve ser encarado, de 
um lado, nas suas relações com as ideologias, de outro, como prática ou como poder. Isso porque, 
a Geografia consiste em um saber estratégico, um poder.
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Quadro 01 - Conceitos Geopolíticos Ratzelianos e Haushoferianos.

CONCEITOS FRIEDRICH RATZEL KARL HAUSHOFER

Geografia Política /

Geopolítica

Estudo comparativo das relações que 
existem entre o solo e o Estado; sua 
existência é justificada pela falta de 
análise da ciência política de qualquer 
consideração espacial.  

Reserva permanente de saber político que se pode 
ensinar e aprender; este, como uma ponte necessária 
ao salto para a ação política, como uma espécie de 
consciência geográfica dos Estados.

Lebensraum

(Espaço Vital)

Local necessário para o desenvolvimento 
natural das plantas e animais (aspectos 
biogeográficos). Entretanto, se um país 
perde território se reduz o que de uma 
maneira geral, torna-se o começo do fim. 
Pois, um grande espaço mantém vidas.

Direito que uma nação tem de ampliar o espaço para 
sua população. Além do simples espaço, o lebensraum 
leva em conta todos os recursos naturais e humanos a 
serem encontrados em qualquer área reivindicada por 
um Estado como seu justo espaço vital.

Estado

É fundamentalmente uma realidade 
humana que só se completa sobre o solo 
do país, devendo ser considerado sob o 
ângulo geográfico.

Organismo geográfico que se manifesta no espaço, 
enquanto país, território ou, de maneira mais 
significativa, enquanto império.

Fronteira Nada mais é do que a detenção temporária 
de um movimento.

Expressão das condições de poder político em um 
momento considerado.

Fonte: Elaboração do Autor.
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RESUMO. Por volta de 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, um dos mais expressivos campos de estudo 
da Geografia parecia ter chegado a uma situação irrecuperável. A Geografia Política encontrava-se prejudicada e 
obscurecida, pois de um lado, os desregramentos da Geopolitik alemã tinham prejudicado sua reputação, fazendo com 
ela fosse confundida abusivamente com esta última; do outro lado, as teorias não vinculadas à Geopolítica haviam se 
perdido na mitologia do heartland e de seus derivados. O defeito de todas essas teorias era a intenção de aplicá-las a 
um território já bem definido. Em face desse fracasso inequívoco, houve uma mudança a partir da década de 1940, 
visando atribuir um conteúdo mais sistemático e rigoroso a esse ramo da Geografia. Dentre os principais teóricos 
desse movimento de renovação da Geografia Política encontra-se Richard Hartshorne (1899-1992), geógrafo norte-
americano, cuja preocupação essencialmente teórico-metodológica destinou-se a corrigir os “desvios não científicos” 
desse campo de investigação. Dessa forma, o presente trabalho objetiva executar uma análise crítica de um conjunto 
de aspectos político-geográficos da obra de Hartshorne, buscando compreender sua influência perante a Geografia 
Política produzida no pós-Segunda Guerra. A produção acadêmica de Hartshorne, em função de sua riqueza, ainda 
encontra-se à espera de maior análise e difusão. Tendo como base esta ideia, o trabalho em questão visa também enfocar 
a diversidade da produção literária hartshorniana, evidenciando os avanços prestados pelo teórico principalmente 
no que concerne à temática das fronteiras e do Estado. Destarte, o impacto das ideias estabelecidas pelo autor à 
produção político-geográfica posterior também representa um dos pontos a serem considerados, somando-se as 
inovações teórico-metodológicas empreendidas à Geografia Política. Por fim, cabe destacar que as análises e teorias 
preconizadas por Hartshorne sobre as fronteiras e o Estado, bem como sua defesa do estabelecimento de um método, 
objetivaram recuperar e introduzir parâmetros de investigação científica universalmente aceitos, visando livrar a 
Geografia Política das muitas “armadilhas” do passado. Assim, por meio de uma proposta explicitamente teórico-
metodológica o geógrafo norte-americano renovou, consideravelmente, o pensamento em Geografia Política vigente 
até então, o que lhe confere um papel de destaque perante a matriz clássica desse ramo do saber geográfico.
Palavras-chave. Richard Hartshorne, Geografia Política Clássica, Estado, Fronteira.

ABSTRACT. By 1945, with the end of World War II, one of the most important fields of study in Geography seemed 
to have come to an unrecoverable situation. The Political Geography was undermined and obscured because of a 
hand, the excesses of German Geopolitik had harmed his reputation, causing her to be wrongly confused with the 
latter; other hand, theories are not linked to Geopolitics had been lost in the mythology of the heartland and its 
derivatives. The defect of all these theories was the intention of applying them to a territory already well defined. 
In the face of this unequivocal failure, there was a shift from the 1940s, aiming to assign a more systematic and 
rigorous content to this branch of Geography. Among the main theorists of this movement of renewal of Political 
Geography is Richard Hartshorne (1899-1992), American geographer, whose theoretical and methodological concern 
was intended to correct the “unscientific deviations” this field of research. Thus, the present study aims carry out a 
critical analysis of a set of political and geographical aspects of the Hartshorne’s work, seeking to understand their 
influence before Political Geography produced in the post-Second World War. The work of Richard Hartshorne is still 
waiting for more analysis and dissemination. Based on this idea, this work has as objective to develop an appreciation 
of some political-geographic aspects of Hartshorne’s academic production, evidencing the advances provided by the 
author especially with regard to the issue of frontiers and the State. Moreover, the impact of the ideas set out by the 
writer to produce political-geographic later, also represents one of the points to be considered, adding the theoretical 
and methodological innovations undertaken by the geographer to Political Geography. Finally, it is up to detach 
that the analyzes and theories advocated by Hartshorne about frontiers and the state, as well as his defense of the 
establishment of a method aimed to retrieve and enter parameters of scientific research universally accepted, aiming 
rid the Political Geography of the many “traps” of the past. Like this by means of a theoretical and methodological 
proposal the American geographer renewed considerably thought into Political Geography in force until then, giving 
it a prominent role before the classical matrix this field of geographic knowledge.

Keywords. Richard Hartshorne, Classical Political Geography, State, Frontier.
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INTRODUÇÃO1

Desde a sua institucionalização como um ramo independente da ciência, a Geografia se viu 
diante da difícil tarefa de compreender e atuar sobre a produção, organização e diferenciação do 
espaço. Isso representa uma missão bastante complexa, pois dada a multiplicidade do mundo em que 
se vive e a diversidade de fatores que para isso concorrem, a diversidade temática que a disciplina 
tem se proposto discutir é necessariamente ampla. Nesse sentido, surge a moderna concepção de 
Geografia Política como terminologia e área de conhecimento consolidada nas ciências sociais, a 
qual data do final do século XIX, com a institucionalização da Geografia e o reconhecimento da 
Geografia Política como uma subdisciplina formal na Alemanha, a partir dos trabalhos de Friedrich 
Ratzel (1844-1904).

Entre os temas por ela privilegiados, tem sido recorrente o problema da relação entre a política 
e o território, componentes essenciais do processo histórico de formação das sociedades. Na 
realidade, como muitas questões e conflitos de interesses que surgem das relações sociais se 
materializam em disputas territoriais, as tensões e arranjos que daí surge definem não apenas 
uma abordagem, mas um campo importante da análise geográfica. Neste sentido, podemos 
indicar que é na relação entre a política – expressão e modo de controle dos conflitos sociais 
– e o território – base material e simbólica da sociedade – que se define o campo da geografia 
política. (CASTRO, 2005, p. 15-16).

Pode-se dizer que a Geografia Política representa um campo intrinsecamente dinâmico, cuja 
natureza e foco dos debates no interior da Geografia moderna mudaram substancialmente ao longo 
do tempo. Segundo Blacksell (2006), inevitavelmente, as diferentes fases de desenvolvimento desse 
campo de estudo não se enquadram perfeitamente em pacotes discretos, claramente separados no 
tempo, mas o quadro 01 ilustra, em termos gerais, como a sequência de quatro fases se encaixa 
formando uma progressão lógica.

A produção de Richard Hartshorne inaugura a segunda fase no desenvolvimento da Geografia 
Política, pois executa uma mudança do foco acadêmico, há uma superação da aplicação simplista 
de leis e teorias desenvolvidas no âmbito das ciências naturais para fenômenos sociais e políticos. 
Gradualmente, os temas voltados ao Estado passaram a ser o centro das atenções. Diversos 
questionamentos emergiram: Quais eram as condições necessárias para a enorme variedade de 
Estados, com todas as suas formas, tamanhos e geografias, para coexistir sem exercer projetos 
predatórios sobre outros territórios? Hartshorne (1939) resgata a Geografia Política para o debate 
mais amplo sobre o regionalismo, que se tornou o discurso dominante na Geografia, como um todo, 
no segundo terço do século XX, com seu foco em encontrar naturalmente, regiões autossustentáveis 
em todos os níveis da atividade humana, desde o internacional e nacional para o local.

Nesse sentido, o presente trabalho visa realizar uma análise crítica de uma gama de aspectos 
político-geográficos da obra do teórico norte-americano, buscando compreender sua influência 
perante a Geografia Política produzida no pós-Segunda Guerra Mundial. Além disso, procura-se 
também enfocar a diversidade da produção literária hartshorniana, evidenciando os avanços 

1 Pesquisa de mestrado subsidiada pela CAPES, desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Estadual de 
Londrina sob orientação da Profª. Drª. Márcia Siqueira de Carvalho, com ênfase na área de Geografia Política.
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prestados pelo autor principalmente no que concerne à temática das fronteiras e do Estado.

Quadro 01 - Principais Fases no Desenvolvimento da Geografia Política.

FASE 1

(1900-1930)

Geografia Política = Geografia Humana

Estados como organismos competindo, crescendo e morrendo

Terra e Poder em escala global

Mapa Político redesenhado após a Primeira Guerra Mundial

Geopolitik – Geopolítica Alemã

FASE 2

(1930-1960)

Geografia Política como a Geografia dos Estados-Nação

Estados como regiões

Infraestrutura física

FASE 3

(1960-1980)

Geografia Política como uma parte (menor) da Geografia Humana

Pessoas e Governança

Alcançar a justiça social

Direitos individuais vs. Responsabilidade Corporativa

FASE 4

(a partir de 1980)

Ressurgimento da Geografia Política

Teoria do Sistema Mundo

Globalização

Reinvenção da Geopolítica

Fonte: Adaptado de BLACKSELL (2006, p. 04).

METODOLOGIA

Como princípio metodológico norteador para a elaboração do presente trabalho utilizou-se 
principalmente o levantamento de bibliografias concernentes à temática, oriundas de diferentes 
suportes e fontes. Isso porque, o trabalho realiza uma análise essencialmente teórica do assunto 
nele abordado.

Em contrapartida ao estudo dos principais aspectos político-geográficos da obra hartshorniana 
faz-se necessário também compreender o período histórico no qual se insere o autor, o que denota 
a utilização de um arcabouço metodológico advindo da História da Ciência.

Os produtos finais obtidos no estudo objetivam servirem de respaldo para a execução de 
análises e estudos futuros em relação às temáticas: Richard Hartshorne; Geografia Política Clássica; 
Escola Norte-Americana de Geografia; Estado; e, Fronteira.

A HISTÓRIA DA CIÊNCIA COMO INSTRUMENTO DE PESQUISA

Para compreensão do lugar ocupado por Richard Hartshorne na matriz histórica da Geografia, 
bem como de seu subcampo da Geografia Política, optou-se pelo uso da História da Ciência. Esta 
não é um conjunto de biografias de grandes personagens. Também não é um conjunto de relatos 
cronologicamente organizados sobre descobertas marcantes. Um historiador da Ciência não 
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costuma escrever trabalhos do tipo “os grandes gênios da humanidade”. Isso porque, seu objetivo 
não é mostrar determinadas pessoas como “heróis” que tornaram a Ciência o que ela é hoje, em 
contraposição a “vilões” que atrasaram a evolução dessa Ciência. 

Essa atitude implicaria em desprezar múltiplas pequenas contribuições de anônimos ou 
personagens pouco conhecidos que foram significativas para que alguns poucos nomes, por 
motivos os mais variados (incluindo motivos políticos, religiosos, econômicos etc.), tornassem-
se consagrados. Implicaria, ainda, em valorar negativamente ideias atualmente consideradas 
inadequadas, mas que eram plausíveis e respondiam satisfatoriamente a problemas da época 
em que foram propostas. (FERREIRA & MARTINS, 2009, p. 04).

A História da Ciência estuda o processo de construção do conhecimento, mas isso não quer 
dizer que os pesquisadores dessa área analisam o passado e procuram as origens do que deu certo, 
separando a história do conhecimento genuíno daquilo que foi rejeitado. Considerar a Ciência 
somente a partir dessa premissa seria incorrer em um anacronismo, ou seja, enfocar o passado 
pensando apenas no que hoje é aceito.

Nesse sentido, pode-se dizer que a História da Ciência tem como objeto de estudo não apenas 
o que hoje é aceito como Ciência, mas sim, o que em alguma época e de algum modo foi proposto 
ou aceito como Ciência. Dessa forma, é possível estabelecer que a História da Ciência seja uma 
disciplina profissional e rigorosa, a qual reclama o mesmo nível de exigência e conhecimento que 
qualquer outra área de estudo.

Na concepção de Kragh (2003, p. 35):

[…] a única forma de alcançar um entendimento verdadeiro da dinâmica atual da ciência 
moderna é através da análise histórica, uma análise que não será histórica apenas no sentido 
de considerar a ciência na sua dimensão temporal, mas também no sentido de usar as técnicas 
e os métodos que caracterizam a investigação histórica.

De acordo com Ferreira e Martins (2009, p. 14), embora não haja uma “receita infalível” para 
um bom trabalho em História da Ciência, alguns pontos podem ser destacados a esse respeito. 
O historiador da Ciência escolhe temas restritos e os trata de forma aprofundada. Na realidade, 
essa é uma exigência fundamental na pesquisa acadêmica, não somente em História da Ciência.

Portanto, pode-se inferir que não é possível empreender uma pesquisa sobre História da 
Geografia de modo geral. É necessário escolher uma questão que será tratada, alguma controvérsia 
que pode ser estudada, algum aspecto do trabalho de determinado autor etc. Assim, como recorte 
temático do presente estudo optou-se por desenvolver uma análise sobre a parcela da produção 
hartshorniana voltada à Geografia Política.

Normalmente, uma pesquisa investiga uma questão dentro de um assunto. Este assunto de 
pesquisa precisa ser delimitado. No âmbito do presente estudo foi viável limitá-lo no sentido de 
analisar o impacto da produção de Hartshorne ao campo de estudo da Geografia Política, elucidando 
os avanços teórico-metodológicos desenvolvidos pelo teórico.

Em uma pesquisa, não faz sentido repetir coisas que já foram feitas, ou chegar a conclusões 
já aceitas por todos, sem acrescentar nada de novo. Uma pesquisa deve procurar trazer novos 
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conhecimentos históricos ou criticar e corrigir conhecimentos antigos. Em geral, a questão é 
guiada por uma hipótese de trabalho ou por uma conjetura inicial – por exemplo, a suposição 
de que certas descrições históricas anteriores estão erradas ou de que há uma conexão, que 
nunca foi sugerida antes, entre dois acontecimentos históricos. (MARTINS, 2005, p. 308).

Partindo dessa ideia expressa por Martins (2005), o trabalho em questão justifica-se pelo 
fato de que a produção teórica hartshorniana em partes, ainda, demanda um maior estudo e 
interpretação, principalmente no que concerne ao impacto causado à Geografia. Outro elemento 
que demonstra a importância da temática abordada consiste no fato de que sua área de concentração 
— Geografia Política — carece de trabalhos que envolvam os aspectos teóricos dos autores tidos 
como “clássicos”, sendo este campo de estudo da ciência geográfica, por vezes, relegado pela maior 
parte dos membros da comunidade científica.

Considerando o prazo estabelecido para elaboração do estudo optou-se por escolher um 
assunto restrito, não caindo no exagero. Ao longo deste foi necessário, em diversos momentos, 
reflexões e ajustes sobre o problema analisado, bem como um constante levantamento de fontes. 
Destarte, também foi preciso selecionar e localizar documentos, obter cópias e analisá-los. E, 
escrever, elaborar uma argumentação, discutir uma gama de trabalhos historiográficos anteriores 
sobre o assunto, objetivando fundamentar a pesquisa, bem como suas conclusões. Isso visando 
atender aos moldes de um estudo em História da Ciência.

Ao se desenvolver uma pesquisa no campo da História da Ciência, após a escolha do tema, 
o pesquisador passa a estudar basicamente dois tipos de materiais: fontes primárias e fontes 
secundárias. Isso porque, segundo Julius Ruska apud Kragh (2003, p. 133):

A história das ciências continuará a depender das fontes que estão ao seu dispor em cada 
momento, mas a avaliação e o uso correto das fontes dependerão, por sua vez, da capacidade 
do historiador em conduzir a crítica histórica. Tal como a própria ciência, a apresentação da 
história é um processo que nunca termina.

Normalmente, em uma pesquisa em História da Ciência, são utilizados documentos de vários 
tipos. De acordo com Martins (2005, p. 310), costuma-se classificá-los em fontes primárias (material 
da época estudada escrito pelos teóricos estudados) e fontes secundárias (estudos historiográficos 
e obras de apoio a respeito do período e dos autores investigados). No presente estudo, é possível 
distinguir um tipo de outro. Os trabalhos escritos por Richard Hartshorne desde a primeira metade 
do século XX, bem como suas correspondências e obras científicas do período, são consideradas 
como fontes primárias. Já os livros e artigos historiográficos recentes sobre Hartshorne, Geografia 
Política e História do Pensamento Geográfico enquadram-se como fontes secundárias.

Para que o presente estudo configurasse o mais fiel retrato da obra hatshorniana buscou-se, 
sempre que possível, uma aproximação dos “originais” produzidos pelo geógrafo. Assim, pode-se 
dizer que o centro deste trabalho foi desenvolvido a partir de fontes primárias publicadas.

Já as fontes secundárias (nacionais e internacionais) utilizadas ao longo da pesquisa foram 
imprescindíveis para gerar familiaridade com o contexto da época, e, em particular, com o contexto 
da ciência geográfica. E, possibilitaram também a análise do impacto posterior causado pela 
publicação dos trabalhos de Hartshorne no âmbito da história da Geografia.
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Nota-se, então, que uma variada gama de materiais deve servir ao historiador da Ciência. É 
necessário que o historiador procure saber o que outras pessoas já disseram sobre o tema de 
seu interesse, e é imprescindível que tenha contato direto com o material da época. Não se pode 
fazer um bom trabalho de História da Ciência com base apenas em informações de terceiros. 
Para realizar essas pesquisas, há uma metodologia específica e são necessárias habilidades 
particulares, o que requer uma formação especializada para atuar na área. (FERREIRA & 
MARTINS, 2009, p. 14).

Segundo Martins (2005, p. 316), os pesquisadores são criaturas do presente e produtos de 
seu contexto que estão procurando estudar contribuições feitas em um passado mais próximo ou 
mais distante. “Não podem jogar seus olhos fora”. Porém, é desejável e deve ser considerada uma 
meta a atingir (ou, pelo menos da qual se procura aproximar ao máximo), para que a reconstrução 
empreendida seja feita da forma mais imparcial possível e que permita familiarizar-se com o 
contexto histórico, científico, social etc. que se está estudando, além de sempre buscar deixar os 
preconceitos de lado.

Nesse sentido, partindo da premissa de que a História da Ciência procura estudar a construção 
do conhecimento de uma época dentro do seu próprio contexto, cabe destacar as explanações 
de Claval (2011, p. 256), o qual considera que o período entre as duas guerras mundiais é muito 
mais marcado pelo alargamento do campo de estudo da Geografia que pelo seu aprofundamento. 
Os geógrafos passaram a explorar o mundo rural, analisar as realidades urbanas, voltando-se às 
atividades econômicas e se apaixonando pelos conflitos políticos. Na medida em que são mais 
numerosos em um mundo onde a mobilidade aumentou, a parte dedicada às realidades exóticas 
expande-se. Esse é o contexto em que Hartshorne inicia sua produção científica, marcado também 
por uma transição entre a Geografia Clássica e a Geografia Moderna.

Considerado por Andrade (1987, p. 79) como “o maior teorizador da escola clássica nos Estados 
Unidos”, Hartshorne alvitra por meio de sua obra acadêmica analisar questões sobre a natureza 
da ciência geográfica e seus problemas metodológicos, tendo como fonte fundamental para seus 
argumentos a Geografia Alemã do início do século. Dessa maneira, o teórico norte-americano 
busca exaustivamente “estabelecer uma metodologia capaz de fazer da Geografia Moderna uma 
disciplina rigorosa e científica” (GOMES, 2003). 

A sistematicidade e objetividade do trabalho geográfico empreendido por Hartshorne permite 
uma superação do nível da descrição, atingindo por consequência a análise científica tão almejada. 
Isso contribui para emersão do autor como um dos mais importantes pensadores na história da 
Geografia, ocupando um papel de destaque perante a produção científica vindoura. 

Por fim, deve-se considerar Hartshorne como símbolo de um trabalho coletivo, sendo 
que a sua produção acadêmica só pode ser compreendida levando em consideração o contexto 
cultural, técnico e científico vigente a partir do período entre guerras. O autor debruça-se sobre 
o conhecimento geográfico acumulado, representado principalmente pelos trabalhos de Kant e 
Hettner, para propor novos enfoques teórico-metodológicos no âmbito da Geografia.
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RICHARD HARTSHORNE: UMA TRAJETÓRIA PELA GEOGRAFIA

Richard Hartshorne (12 de dezembro de 1899 – Kittannig, Pennsylvania) eminente geógrafo 
norte-americano (Figura 01), realizou seus estudos de graduação na Universidade de Princeton 
entre os anos de 1917 e 1920. Realizou seu doutoramento no período de 1921 a 1924, tendo sido 
um aluno de elevado destaque na Universidade de Chicago, principalmente devido à importância 
e a variedade das temáticas abordadas em seus trabalhos, pois este recebeu o título de doutor 
com grande louvor devido a sua tese: The Port of Chicago: Its Commerce, Facilities and Requirement.

Figura 01 - O Geógrafo Richard Hartshorne.

Fonte: MARTIN, 1994, p. 480.

Especialista em temas voltados à Epistemologia da Geografia, Metodologia Científica, além 
de Geografia Econômica, Regional e Política, Hartshorne passou a exercer papel de destaque 
na comunidade científica norte-americana. Entre os anos de 1924 e 1940 ministrou aulas na 
Universidade de Minnesota, tendo publicado, no ano de 1939, o alentado trabalho The Nature 
of Geography: A Critical Survey of Current Thought in the Light of the Past, o qual foi editado pelos 
Annals of the Association of American Geographers (volume XXIX, números 03 e 04), tendo o mesmo 
logo se transformado em livro, dado o impacto que provocou, gerando imensa polêmica na esfera 
acadêmica devido à inovação teórica implementada.

Em 1938, o professor Richard Hartshorne, então da Universidade de Minnesota, ficou afastado 
de sua universidade em licença de um ano para estudos de campo na Europa. Ele foi incumbido 
de realizar estudos minuciosos de certas fronteiras políticas europeias; mas o ano de 1938 
não era o mais propício para se examinarem essas fronteiras in loco. Em vez disso, Hartshorne 
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passou esse período organizando um relatório sobre o desenvolvimento do pensamento 
geográfico, graças a leituras feitas em bibliotecas europeias e visitas a numerosos geógrafos 
europeus. Em 1939, publicou sua obra monumental — The Nature of Geography. A revelação 
das ideias geográficas, da época dos gregos antigos ao presente, é descrita em The Nature of 
Geography de maneira magistral. (JAMES, 1970, p. 10-11).

Durante o período da Segunda Guerra Mundial (1941-1945), Hartshorne atuou junto ao 
Escritório de Serviços Estratégicos do Estado Unidos, onde desenvolveu pesquisas e análises 
direcionadas ao campo da Geografia Política. Assim, o autor se tornou referência para os estudos 
posteriores produzidos nesta área, pois além de coordenar um seleto grupo de pesquisadores 
responsáveis por arquitetar um plano estratégico de defesa para os Estados Unidos, frente à 
Geopolitik produzida em território alemão e apropriada pelo III Reich, também foi capaz de teorizar 
em torno do aspecto metodológico deste ramo da ciência geográfica. Desse período destaque-se um 
significativo conjunto de artigo publicado principalmente no Annals of the Association of American 
Geographers, bem como o livro produzido em parceira com Derwent Whittlesey e Charles Colby, 
intitulado German Strategy of World Conquest (1942).

O Escritório de Serviços Estratégicos dos Estados Unidos (US Office of Strategic Services – OSS), 
órgão precursor da Agência Central de Inteligência (CIA), foi inaugurado em 1941, objetivando 
recolher, análisar e divulgar informações e matéria sobre segurança nacional. Richard Hartshorne 
ocupava uma função administrativa central, responsável por supervisionar a atribuição, produção, 
habilitação e distribuição de todos os relatórios de pesquisa. Ao pesquisar e escrever os relatórios, 
os geógrafos que atuavam no OSS (havia mais geógrafos no OSS do que em qualquer outro órgão 
do governo dos EUA) interagiam em estreita colaboração com outros cientistas sociais (BARNES, 
2011). 

O OSS engajou-se na guerra pela aplicação sistemática da ciência social. Não foi o primeiro 
corpo institucional a fazê-lo, mas até a época era o mais abrangente e organizada. Argumentei 
que o trabalho de Bruno Latour fornece a base para a compreensão das operações do OSS, 
bem como o papel dos geógrafos nele. Latour está interessado na mecânica de aquisição e 
divulgação do conhecimento científico, “ciência em ação”. Embora o contexto seja diferente, 
OSS visou fundamentalmente a aquisição e divulgação de conhecimento, a inteligência militar 
em ação. Diante dessa equivalência, o vocabulário e o quadro explicativo de Latour e são bem 
adequados. Eles fornecem uma compreensão das funções maiores, aparelhos e práticas do OSS, 
bem como o papel e os problemas que enfrentam grupos específicos de cientistas sociais que 
lá trabalharam, tal como os geógrafos. (BARNES, 2006, p. 162, tradução nossa).

Posteriormente, Hartshorne transferiu para a Universidade de Wisconsin onde lecionou até 
aposentar-se em 1970 e dela se tornar professor emérito, tendo sido presidente da Associação 
Americana de Geógrafos no ano de 1949, da qual recebeu a honraria máxima em 1960. Tornou-
se doutor honoris causa pela Clark University em 1971, além de ter recebido a Victoria Medal por 
parte da Royal Geographical Society (1984), a qual já havia sido concedida a Carl Troll, Carl Sauer, 
Jean Gottmann, entre outros.

Em 1959, ao publicar a obra Perspective on the Nature of Geography, também pelo Annals 
of the Association of American Geographers, Hartshorne realiza uma nova discussão em relação à 
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temática abordada no trabalho de 1939, o que faz com que o seu pensamento passe a ter ainda mais 
influência sobre a Geografia norte-americana, quanto fora dela. Neste livro o autor executa uma 
clara exposição das ideias advindas de Kant e Hettner, pensadores que tiveram grande influência 
sobre a produção hartshorniana, além de buscar uma solução para os graves problemas por ele 
identificados em relação à teoria e método em Geografia.

Richard Hartshorne faleceu aos 92 anos (05 de novembro de 1992 – Madison, Wisconsin) 
tornando-se um “clássico” da ciência geográfica, tendo contribuído de maneira indispensável para 
o desenvolvimento da Geografia durante o século XX. Isso porque, esse autor aparece como uma 
espécie de consciência mundial dos caminhos espinhosos que a Geografia passou a percorrer a 
partir do período entre guerras (CLAVAL, 1981; MENDONZA [et al.], 2002; ANDRADE, 1987; e, 
MORAES, 2003).

A CLASSIFICAÇÃO DE FRONTEIRAS EMPREENDIDA POR HARTSHORNE

Desde a sua origem, o campo de estudo da Geografia Política sempre abordou a temática das 
fronteiras. Isso porque, sua discussão é imprescindível, dado que estas incorporam uma das mais 
reconhecidas relações entre o Estado e o território, bem como as relações interestatais. Tanto na 
fase áurea do Estado-nação territorialmente definido, independente e soberano, quanto atualmente, 
quando em algumas regiões as forças de integração tornam-se poderosas face às de separação, 
o estudo sobre o significado das frontiers e boundaries coloca-se como um dos mais importantes 
para a Geografia Política.

Determinado em firmar a Geografia Política como disciplina científica, dando-lhe um caráter 
sistemático, Hartshome em uma gama de artigos (1933, 1935, 1936, 1941, 1950 a, 1950 b, 1960), 
publicados antes, durante e pós-Segunda Guerra Mundial, traz para o debate acadêmico as suas 
contribuições de caráter teórico-metodológico, que já haviam sido expostas no célebre trabalho 
The Nature of Geography (1939).

Ao discutir o problema das fronteiras em uma região europeia tão complexa como a Alta 
Silésia, por exemplo, Hartshorne (1933) chama a atenção para o fato de que, apesar de muitos 
geógrafos discutirem academicamente o tema das fronteiras, “poucos têm tentado apresentar 
um estudo teórico sistemático do problema como um todo”. Isso possibilitou a multiplicação de 
equívocos, como o uso corrente do conceito de “fronteiras naturais”. Fronteiras internacionais 
fixadas ou em discussão em regiões bastante povoadas, às vezes com etnias e histórias distintas, 
como é o caso da Alta Silésia, segundo o autor, devem ser concebidas mediante a análise acurada 
das características peculiares dessas populações fronteiriças.

Hartshorne (1933) foi capaz de propor um método próprio para a solução teórica do problema 
das fronteiras, baseado na definição e estudo das “associações de todo tipo das diferentes partes 
da border área com cada um dos bordering states”.

Mediante esse método, [Hartshorne] recomenda, os geógrafos observariam tais associações 
nos traços da paisagem, que podem ser de tipos “similar, dissimilar e de interesses mútuos”. 
Fronteiras rígidas e artificialmente traçadas numa área homogênea em termos de ocupação 
humana e atividades econômicas, gerando “áreas similares” em ambos os lados, provocam 
grandes perturbações, diz ele, citando como exemplo o corte ao meio de um mesmo distrito 
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industrial, ou de uma região agrícola que ficou apartada de seu costumeiro mercado. Quanto 
às populações de origens diversas (alemães, polacos, tchecos e eslavos), o problema é de outra 
natureza, afirma. Critérios de língua ou raça, observa, nem sempre são fundamentais, pois a 
tendência, no primeiro, caso, é a da definição de uma língua consensualmente aceita por todos. 
No segundo caso, enfatiza o autor, a raça é menos importante ainda. (COSTA, 2008, p. 151).

Ao analisar a constituição da fronteira franco-alemã de 1871, Hartshorne (1950 a) empreende 
um trabalho onde a evolução da fronteira é enfocada a partir de uma abordagem histórica, o que 
segundo Prescott (1967), não foi implementado posteriormente por outros autores ao analisar essa 
temática. Para Hatshorne (1950 a), três fatores apresentam importância relativa – nacionalidade, 
estratégia e distribuição de recursos de minério de ferro – no processo de determinação da posição 
final do limite franco-alemão de 1871. É claramente demonstrado que os diferentes fatores foram 
primordiais para determinar as diferentes partes da linha, e que a distribuição das reservas de 
ferro desempenhou um papel menor. Embora Hartshorne estivesse preocupado com um conjunto 
de negociações de fronteira que ocuparam apenas um curto período, o autor concluiu que esta 
técnica poderia ser usada para mostrar como os fatores que influenciaram a evolução das fronteiras 
coloniais anglo-francesas na África mudaram ao longo de um grande período, envolvendo diversos 
conjuntos de negociações.

Em suma, na determinação da localização da fronteira franco-alemã de 1871, a preocupação pelo 
ferro de Lorraine teve importância igual à preocupação dos cemitérios militares. A Alemanha 
garantiu uma grande parte da área do ferro, principalmente por causa das considerações 
estratégicas que ditaram a inclusão da cuesta com vista para Moselle, que continha uma parte 
considerável dos recursos de ferro; teve apenas essa parte e não todo o campo, porque a área 
restante foi puramente em caráter da França. (HARTSHORNE, 1950a, p. 250, tradução nossa).

Por fim, cabe destacar que Hartshorne (1936) através do estabelecimento de uma terminologia 
própria para os limites políticos acabou realizando uma “classificação genética das fronteiras”, 
propôs uma subdivisão em quatro tipos, a saber: I) fronteiras antecedentes (quando antecederam 
o povoamento, ou melhor, ligam-se a projetos exteriores aos povos autóctones); II) fronteiras 
subsequentes (posteriores ou consequências de um desenvolvimento econômico prévio); III) fronteiras 
superímpostas (quando cortam áreas em que há unidade cultural); e, IV) fronteiras consequentes 
(estabelecidas em regiões escassamente povoadas, até desabitadas, ou ainda onde barreiras físicas 
provoquem um “efeito de barreira” às comunicações, mantendo as populações isoladas).

A PROPOSIÇÃO HARTSHORNIANA PARA ANÁLISE DO ESTADO

O Estado pode ser considerado uma criação recente, termo esse que só ganha sentido e 
conteúdo durante o Renascimento. A Europa pós-medieval inventou o Estado, sob a forma das 
monarquias absolutas. Esse novo poder político emergiu baseado em fronteiras geográficas 
definidas e capitais permanentes, materializadas em cidades, as quais se tornaram sede dos órgãos 
do Estado. Com as monarquias absolutas, aparecia o Estado territorial. Assim, o surgimento desse 
tipo de Estado possibilitou a criação das teorias políticas sobre o Estado.
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O Estado nacional surgiu da decadência do absolutismo e de sua substituição pelo liberalismo. 
Essa forma contemporânea do Estado gerou a soberania nacional, expressa na eleição de 
governantes e na limitação do poder executivo por representantes também eleitos. A soberania 
deslizou do monarca para a nação. O poder despersonificou-se, identificando-se com o povo. 
O poder divino deu lugar ao consenso popular. O liberalismo surgiu como doutrina política 
do Estado-Nação. (MAGNOLI, 2004, p. 19).

O Estado moderno representa um amálgama de três elementos — território, povo e as 
relações entre eles. Os dois primeiros são de grande variedade, mas o terceiro elemento é de infinita 
complexidade, não sendo capaz, em parte alguma, de ser reduzido a fórmulas matemáticas, mas 
possui em toda parte uma qualidade dinâmica e única, visto que essas relações estão sujeitas a 
incessantes mutações e desenvolvimentos. Nitidamente, o estudo de todos os aspectos desses três 
elementos está além do âmbito da Geografia Política.

Segundo Moodie (1965), o Estado não consiste apenas no território, nem no povo que nele 
vive, sendo uma organização muito mais complexa em que o território, o povo e suas inter-relações 
estão indissociavelmente fundidos para formar uma entidade que possui uma individualidade, 
um caráter, distinguindo-se de todos os outros Estados.

Durante a primeira metade do século XX, o funcionalismo – vertente teórica que procura 
explicar aspectos da sociedade em termos de funções realizadas por instituições e suas consequências 
para a sociedade como um todo – foi extremamente importante em uma série de disciplinas 
científicas. Segundo Taylor e Wusten (2004, p. 86), o mesmo se aplica a Geografia Política. Em 
1950, Richard Hartshorne, figura-chave no desenvolvimento da ciência geográfica, elaborou uma 
influente agenda de pesquisa para o estudo do Estado sob o prisma da Geografia Política, a qual 
foi colocada, inteiramente, frente a termos funcionalistas.

Através de seus trabalhos, Hartshorne mostra a determinação de firmar a Geografia Política 
como disciplina científica, dando-lhe um caráter sistemático. Em inúmeros artigos, publicados 
antes, durante e pós-Segunda Guerra Mundial, o autor trará para o debate contribuições de caráter 
teórico-metodológico.

De acordo com as ideias tecidas por Hartshorne (1960), a Geografia Política é parte integrante 
da Geografia, com foco na Terra, em contraste à Ciência Política, centrada nas instituições do 
governo. A Geografia Política tem muitas ramificações, assim como a Ciência Política, mas com 
foco de interesse diferente. Realiza estudos geográficos a respeito da variação das características 
das áreas da Terra resultante de combinações e interligações de fenômenos de vários tipos, 
independentemente da origem natural ou humana desses recursos, que variam, em parte, de 
forma independente, na covariância com outros.

Sanguin (1977) demonstra a importância de Hartshorne a este movimento de renovação 
da Geografia Política, afirmando que

[…] a partir de ideias sobre os conceitos e métodos da geografia política esboçados em 1935, 
Hartshorne elabora em 1950 a abordagem funcional em geografia política, cujo tema central 
é o funcionalismo do Estado. Cada Estado tem diferenças e similitudes regionais; as diferenças 
tendem a fragmentar o Estado, enquanto que as semelhanças tendem a fortalecê-lo. Há, 
portanto, dentro de um Estado, uma contínua oposição entre as forças centrífugas e as forças 
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centrípetas. Se o Estado pode sobreviver a esta oposição é porque ele possui uma razão de ser 
(“state idea”), um sentido nacional e um núcleo central (“core area”) suficientemente fortes para 
superar esta posição estrutural e manter sua coesão. Assim, a abordagem funcional permite 
avaliar a viabilidade do Estado. (SANGUIN, 1977, p. 10-11).

Nesse sentido, pode-se dizer que a abordagem funcional, concebida por Hartshorne, consiste, 
basicamente, em analisar o funcionamento de um espaço como área política, com sua combinação 
de agentes de fortalecimento e de enfraquecimento. Segundo Dahlman (2009, p. 95): “No lugar 
das metáforas orgânicas, Hartshorne adota ideias elaboradas a partir da física, tais como as forças 
centrípetas e centrífugas para descrever as forças que unem ou afastam Estados”.

Em uma abordagem funcional para a análise da Geografia Política do estado, a primeira metade 
deve se preocupar com os problemas internos do estado-área (união nacional, diferenças 
regionais). A segunda parte deve se preocupar com as relações externas do estado-área de 
outras porções do mundo, se aquelas são também organizadas como estados, controlada por 
estados de fora, ou desorganizada. Por conveniência, podemos agrupar essas relações como 
territorial, econômica, política e estratégica. (HARTSHORNE, 1950b, p. 118-119, tradução 
nossa).

A síntese do avanço teórico da Geografia Política será feita nos primeiros anos do período pós-
guerra, mais precisamente entre os anos de 1950 e 1960, por Hartshorne, cujas ideias representam 
um ponto de inflexão na evolução teórica e metodológica dessa disciplina nos EUA, bem como 
em outros países. Suas contribuições abrem novas perspectivas de análise, como assinala Sanguin 
(1977), menos afetas à tensão entre os Estados e mais voltadas à compreensão de suas “relações 
de estabilidade” recíprocas e com os seus respectivos territórios. No caso de Hartshorne (1950 b 
e 1960), o que o motivou a escrever esses ensaios foi justamente o que considerava preocupante 
para a geografia norte-americana, isto é, “o grande crescimento do interesse dos estudantes 
universitários pela Geografia Política, ao lado da geralmente péssima qualidade das publicações 
disponíveis”, segundo sua avaliação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das temáticas enfocadas durante o texto torna-se possível inferir que Richard 
Hartshorne ocupa um papel de destaque no hall dos autores responsáveis por significativas 
transformações no campo de análise da Geografia Política. Isso porque, este foi capaz de realizar 
algo inédito até então, produzir estudos de cunho teórico-metodológico nesse ramo da ciência 
geográfica.

Hartshorne é responsável por realizar uma recuperação científica da Geografia Política, 
superando o “obscuro passado” dessa área de forma inequívoca, incorporando somente o que 
de mais científico havia sido produzido até então. Além da contribuição no plano do método, há 
também outro grande mérito nos estudos hartshornianos: o de reconhecer a natureza social e 
política do Estado.

Em relação às fronteiras, cabe destacar que estas representam um dos temas que, desde os 
primeiros estudos, sempre ocupou papel de destaque no campo da Geografia Política. Segundo 
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Taylor (1985) apud Blacksell (2006, p. 144): “Fronteiras e limites são, provavelmente, o tema mais 
popular em Geografia Política”. 

O impacto do pensamento hartshorniano perante a Geografia Política data desde o período 
da Segunda Guerra Mundial, quando ao lado de teóricos como Whittlesey, Gottmann, Sprout e 
Jones, Hartshorne foi capaz de atribuir um conteúdo mais sistemático e rigoroso a esse campo do 
conhecimento geográfico. Estes autores tiveram o mérito de alterar o curso da Geografia Política 
em direção as nações mais científicas e, assim, retirá-la dos caminhos do determinismo e das 
ambiguidades empreendidos pela Geopolitik alemã.

Pode-se dizer que, sobretudo após 1945, surgiram verdadeiramente a conceitualização e a 
metodologia em Geografia Política, cuja trajetória, até então, como disciplina acadêmica, havia 
sido essencialmente dominada por grandiosas visões de mundo. Este tipo de abordagem absorveu, 
durante um grande espaço de tempo, a atenção dos geógrafos, enquanto que as bases sistemáticas 
essenciais de ramo do saber geográfico permaneciam ignoradas.

Através de uma proposta explicitamente teórico-metodológica, Richard Hartshorne realiza 
uma renovação considerável do pensamento político-geográfico que se desenvolvera até a sua época. 
Suas análises e teorias sobre as fronteiras e o Estado, bem como a defesa do estabelecimento de um 
método, objetivam recuperar e introduzir parâmetros de investigação científica universalmente 
aceitos, o que poderia livrar a Geografia Política das muitas “armadilhas” do passado.

Para Hartshorne (1935), faz-se necessário uma separação entre a Geografia e a Política, para 
que dessa forma estabeleça-se uma ciência geográfica neutra e pragmática, sem contaminações 
político-ideológicas.

Por fim, deve-se destacar que a Geografia Política que ressurge com vigor nos anos de 
1950 é quase toda anglo-saxônica e praticamente restrita aos Estados Unidos. Liderados por 
Hartshorne, Bowman e Whittlesey, os norte-americanos fundaram sua própria “escola” nessa 
área, praticamente dominando o setor até o final dos anos de 1970. A influência hartshorniana 
é notória em praticamente todos os autores desse período, como se estivessem respondendo 
aos apelos do mais prestigiado geógrafo do país, para que se firmasse ali uma Geografia Política 
verdadeiramente científica e independente da política dos Estados.
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POLÍTICA AMBIENTAL E CONFLITO SOCIAL NA FLORESTA NACIONAL 
DO TAPAJÓS E NO PARQUE NACIONAL DA AMAZÔNIA

ENVIRONMENTAL POLICY AND SOCIAL CONFLICT IN THE TAPAJÓS NATIONAL FLOREST 
AND IN THE AMAZON NATIONAL PARK

ANA MARIA DE SOUZA MELLO BICALHOi & SCOTT WILLIAM HOEFLEi

Universidade Federal do Rio de Janeiro
ianabicalho@hotmail.com, iiscotthoefle@hotmail.com

RESUMO. As políticas ambientais de preservação de áreas florestais no Brasil têm sido acompanhadas de grande 
tensão social face à restrição à ocupação e limitação de uso dos recursos por populações residentes - quadro associado 
à pobreza e à expulsão de populações de seus locais de vida. Esse conflito socioambiental é investigado na Amazônia 
em duas unidades de conservação ambiental, na Floresta Nacional do Tapajós (FLONA Tapajós) e no Parque Nacional 
da Amazônia (PARNA Amazônia). Nessas, a questão agrária surgida com a delimitação e imposição de restrições às 
populações deu origem à organização e  mobilização de movimentos sociais no enfrentamento das instituições gestoras 
das unidades de conservação ambiental. O impasse entre o Estado e populações resistentes resultou na redefinição 
dos limites das áreas em preservação e dos  direitos de uso econômico de recursos da floresta. O processo que durou 
várias décadas é analisado neste trabalho.

PALAVRAS-CHAVE. Política ambiental, movimentos sociais, Floresta Nacional do Tapajós, Parque Nacional 
da Amazônia, Amazônia.

ABSTRACT. Environmental policy for preservation of forested areas in Brazil has generated considerable social 
tension due restrictions concerning human occupation and limits to land use by resident populations, resulting 
in poverty and forcing populations out of their traditional homelands. This kind of socio-environmental conflict is 
investigated in two conservation units in the Amazon: the Tapajós National Forest (FLONA Tapajós) and the Amazon 
National Park (PARNA Amazônia). In these conservation units an agrarian question arose concerning demarcation 
of boundaries and the imposition of restrictions upon the resident population which in turn gave rise to political 
mobilization and organization of social movements of resistance to the institutions managing the conservation 
units. The confrontation resulted in the redefinition of the boundaries of the conservation units and of rights to the 
economic use of forest resources. The political process lasting decades is the object of this study. 

KEYWORDS. Environmental policy, Social movements, Tapajós National Forest, Amazon National Park, 
Amazon.

APRESENTAÇÃO

As politicas ambientais de preservação de áreas florestais têm sido acompanhadas de grande 
tensão social face à restrição à ocupação e limitação de uso dos recursos por populações residentes 
que são excluídas e expulsas das áreas a serem preservadas. Tensões e conflitos sociais culminando 
com a expulsão de populações têm sido a resultante mais comum. Porém, processos de resistência 
existem, direcionando para a formação de organizações e movimentos sociais de enfrentamento 
com  reivindicações por direitos e por terras. Movimentos que se repetem em diferentes países e 
que nos últimos anos tornam-se visíveis e acompanhadas muitas vezes de  conquistas territoriais 
com a concessão de direitos de uso exploração de recursos. 

As políticas ambientais de preservação de áreas florestais no Brasil é um exemplo de imposições 
conservacionistas sobre populações residentes tradicionais de áreas que são convertidas em unidades 
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de conservação ambiental com ênfase restrita na manutenção de recursos naturais em detrimento 
da sobrevivência e qualidade de vida das populações. Quadro associado à pobreza e à expulsão 
de populações de seus locais de vida. Esse conflito socioambiental é investigado na Amazônia em 
duas unidades de conservação ambiental, na Floresta Nacional do Tapajós (FLONA Tapajós) e no 
Parque Nacional da Amazônia (PARNA Amazônia), ambas situadas junto à  rodovia BR163 que 
também funciona como seus limites leste, estando a FLONA Tapajós localizada nos municípios de 
Belterra e Aveiro no estado do Pará e o PARNA Amazônia estendendo dos municípios de Itaituba 
e Aveiro no estado do Pará ao município de  Maués no estado do Amazonas. De interesse deste 
trabalho é sua porção no estado do Pará. 

Este trabalho tem como objetivo analisar essas duas unidades de conservação de forma 
comparativa, investigando conflitos e processos em torno do problema central: exclusão social 
na política ambiental e a construção de movimentos sociais de resistência e de reinvindicação de 
terras e de direitos à exploração de recursos locais. 

Pergunta-se como foi o processo de organização social e a constituição de um processo de 
governança resultando em que as duas unidades de conservação tivessem  suas áreas redefinidas, 
excluindo-se áreas de exploração agrícola de populações residentes, e,  no caso da  FLONA Tapajós, 
a concessão de exploração de produtos madeireiros e não madeireiros implementando um manejo 
florestal comunitário sustentável de alta complexidade.  O desenlace da questão agrária e o impasse 
entre o Estado e populações resistentes que perdurou por várias décadas é a questão central 
investigada. A perspectiva teórica de apoio é a ecologia política e governança na escala local.  A base 
das informações analisadas foi obtida em trabalhos de campo realizados entre 2008 e 2013 com 
o contato direto com populações com inquéritos e entrevistas nas duas unidades de conservação 
e entrevistas no IBAMA, ICMBio e Incra em Itaituba e Santarém. Informações secundárias foram 
obtidas nos mesmos órgãos.  

DO CONFLITO À MEDIAÇÃO SOCIAL NA POLÍTICA AMBIENTAL – GOVERNANÇA LOCAL

A questão da terra nas unidades de conservação ambiental traz uma nova ótica à questão 
agrária no país, uma vez que não contrapõe os interesses fundiários privados entre o grande 
proprietário e pequenos agricultores e trabalhadores da terra – uma dualidade social que tem 
em sua base a questão da terra produtiva. Mas esse não é o foco e o problema central da questão 
agrária originada com a política de preservação ambiental no país. Por ter raízes biocentristas, a 
política preservacionista cria uma outra dualidade, tendo por um lado os interesses sociais por 
terra para produção e espaço de vida e por outro lado os interesses ambientais de terra exclusiva 
para proteção, livre e intocável pelo homem, como se sociedade e natureza não interagisse entre si 
e sendo sempre vista como ator destruidor da natureza, dai a expulsão de populações das unidades 
de conservação ambiental - dualidade socioambiental com hegemonia da natureza a ser defendida 
pelo Estado. 

 Como as unidades de conservação são delimitadas em áreas com fraca densidade de população, 
representada por famílias de agricultores e extrativistas pobres com sistemas extensivos de 
exploração, a população local é vista como dispensável e incapaz de atuar de participar da política 
ambiental. Contrapõe-se, então, o Estado e a sociedade local. Em decorrência, a sociedade local se 
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organiza e enfrenta o Estado. Movimentos sociais nas unidades de conservação, como a ocorrida na 
FLONA Tapajós e no PARNA Amazônia, fez com que o Estado revisitasse sua atuação, atendendo 
ou acordando formas de atender reinvindicações das populações locais atingidas pelas medidas 
preservacionistas. 

Mudanças de posturas do Estado também implicam em assumir uma nova visão sobre a 
natureza, sobre a coexistência com populações residentes ou em contato com as áreas preservadas e 
ainda reconsiderar a capacidade e potencial das populações a serem incluídas e não marginalizados 
ou eliminadas pela política ambiental. 

Nesse sentido, o presente trabalho apoia-se teoricamente na ecologia política e na constituição 
de governança local. Duas linhas de investigação que possibilitam tratar e articular, ao mesmo 
tempo, a visão da natureza como a união sociedade-natureza, rompendo com o dualismo ambiental, 
e os movimentos sociais, conquistando direitos e tornando a população local organizada como 
agentes e atores políticos e partícipes na  preservação da natureza, uma vez reconhecidas suas 
habilidades e potencialidades na interação sociedade-natureza.

Ecologia politica é uma abordagem multidisciplinar desenvolvida originalmente por geógrafos 
e antropólogos que estudavam relações sociais de produção e acesso e controle de recursos para 
entender problemas de degradação ambiental. Na multidisciplinaridade sobressaem os processos 
sociais e culturais na compreensão da relação do ambiente com movimentos de resistência de 
pequenos agricultores, com os papéis de gênero e a dinâmica da economia doméstica e identidades 
étnicas perante  instituições de governo e no envolvimento com  políticas que condicionam o 
conhecimento e ações locais. Mesmo que compreendendo a política com seu poder assimétrico, 
na ecologia política, procura-se entender no processo político a mediação das instituições com as 
relações sociais de produção e de tomada de decisão sobre recursos  em múltiplas escalas (PAULSON 
et al., 2003; ROBBINS, 2004).

Governança é fruto de um novo processo democrático expressando a interação  de  setores 
governamentais com  setores da sociedade civil nos processos de decisão de governo e se contrapõe 
a decisões unilaterais impostas de cima para baixo sem ouvir  ou sem a consideração das demandas 
específicas e expressas diretamente pelos grupos sociais (KAUFMAN, 1997). Nesse movimento, 
as instituições, agrupando e representando diferentes grupos de interesse, assumem especial 
importância na conexão de setores governamentais e não governamentais, incluindo os atores 
locais (BOWLER, 2003)

Na maioria dos estudos, a governança tem sido tratada pela relação e conectividade de 
instituições governamentais e não governamentais, estas representando a sociedade civil, permitindo 
a interlocução entre o Estado e a sociedade.  São instituições formais, que mesmo representativas 
de grupos sociais, nem sempre expressam a voz de grupos sociais menores. Com raras exceções não 
participam dessa interlocução e não são conhecidas e estudadas organizações envolvendo grupos 
sociais menores, sem repercussão nacional ou regional, mas que são ativos e que têm mudado a 
relação com o Estado em nítido processo de governança. 

Na Amazônia há vários exemplos de grupos sociais menores e localizados que conseguem 
ultrapassar as relações locais para dialogar seus interesses com outras escalas do poder, seja 
estadual e mesmo nacional. A interlocução com agentes de poder pode ser investigada associando 
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governança à capital social, constituindo interações de grupos locais com instituições externas, 
como as apresentadas por Woolcock (2001) e aplicadas na intepretação de estudos na Amazônia por 
Bicalho (2009). A organização da população na FLONA Tapajós e no PARNA Amazônia segue uma 
dinâmica diferenciada e com reivindicações também diferentes, mas ambas expressam processos 
com raízes locais de confronto e conflito de interesses com o Estado, cuja mediação envolveu a 
interlocução e interconexão de instituições e interesses.

CONFLITO SOCIOAMBIENTAL E CONQUISTA TERRITORIAL NAFLORESTA NACIONAL DO 
TAPAJÓS

Conflitos por terra e por recursos florestais

 A Floresta Nacional do Tapajós (FLONA Tapajós) é uma das mais antigas das florestas nacionais 
da Amazônia, datando de 1975. Foi criada no contexto do Programa de Integração Nacional da 
década de 1970, sendo inicialmente administrada pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal (IBDF), mais tarde substituído pelo IBAMA e hoje pelo ICMBio. A FLONA Tapajós está 
localizada no  corredor de unidades de conservação estabelecido em  fins de 1990 ao longo da 
rodovia Cuiabá-Santarém BR-163, visando limitar o desmatamento na Amazônia Central.  Nesse 
corredor a FLONA Tapajós localiza-se entre o rio Tapajós a Oeste, a BR-163 (Cuiabá-Santarém) à 
leste, o rio Gupaí ao sul e próximo à BR 230 (Transmazônica) e ao norte pelo primeiro distrito do 
município de Belterra, estando a 50 quilômetros ao sul de Santarém. Em toda sua extensão ocupa 
áreas dos municípios de Belterra e Aveiro no estado do Pará.

A FLONA Tapajós ocupa uma área de cerca de 600 000 hectares e possui uma rica biodiversidade, 
sendo uma das mais estudadas unidades de conservação da Amazônia.  Desde sua criação é uma 
área de conflito ambiental e fundiário envolvendo população tradicional ribeirinha e população de 
assentamentos rurais do INCRA, frente ao IBDF/IBAMA, instituição administradora da FLONA, 
transmitida posteriormente ao ICMBio. O confronto socioambiental gerou a primeira e pioneira 
experiência de gestão e exploração de madeira comercial em base comunitária  na região e no país.

 A população residente na FLONA Tapajós conquistou o direito de permanência e de exploração 
comercial da floresta após um longo período de movimento de resistência e mobilização política, 
iniciado na década de 1970 quando da criação da FLONA e das primeiras tentativas de retirada 
da população desta unidade de conservação. O período de resistência durou cerca de 30 anos, e 
somente nos anos de 2000 confirma-se a cessão de diretos à população residente da FLONA. 

Durante esse período, houve fortalecimento de objetivos coletivos e a formação de capital 
social que propiciaram o manejo florestal comunitário. O conflito pelo direito à terra envolveu o 
confronto institucional entre INCRA e prefeituras versus IBDF-IBAMA, uma vez que a FLONA 
Tapajós foi criada com áreas justapostas a assentamentos do INCRA e de áreas de residência de 
população tradicional ribeirinha. A população ribeirinha do rio Tapajós  por ser mais organizada e 
unida do que a população do projeto de colonização tornou-se mais ativa liderando um movimento 
de base no confronto direto com o IBAMA e  paralisando atividades de órgãos ambientais na área. 
A primeira conquista da população foi o reconhecimento de suas áreas de residência e de uma 
porção de terras para o extrativismo e agricultura de subsistência, contempladas no zoneamento 
da FLONA Tapajós.  
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Garantida a residência, a luta se direcionou para a obtenção de direito exclusivo da exploração 
de madeira e outros produtos da floresta, colocando a população em novo confronto com o IBAMA, 
pesquisadores e empresa madeireira do setor privado. Foi um caminho de solução mais rápida, 
porém, mais difícil, uma vez que envolveu grandes interesses empresariais e ambientais, além da 
necessidade de aquisição de novos conhecimentos, técnicos e administrativos, com a construção 
de capital humano especializado. No aprimoramento do trabalho para a exploração madeireira, 
instituições não governamentais regionais e internacionais foram de grande apoio, promovendo 
o acesso a cursos especializados e intercâmbio com outras experiências comunitárias no país e no 
exterior. Formou-se, assim, uma rede social extensa e complexa envolvendo diferentes parceiros 
governamentais e não governamentais.

Um problema ainda se mantinha com as áreas de assentamento do INCRA. Mesmo que 
mantendo relações com a população ribeirinha da FLONA, a população dos assentamentos de 
reforma agrária tinham interesses divergentes. Participaram em conjunto pela conquista da terra, 
mas com histórias de vida diferentes seus interesses eram pela terra de produção agrícola e não 
tanto na relação com a floresta, tanto que não participavam da extração da floresta e da economia 
comunitária que se constituiu nas outras comunidades da FLONA. Recentemente, em atendimento 
a suas reivindicações e pelo vínculo com o INCRA, essa áreas foram excluídas dos limites da Floresta 
Nacional do Tapajós. A Lei nº 12678 de 2012, tratando de outras questões incluiu o problema 
fundiário de unidades de conservação de alguns PARNAS e FLONAS na Amazônia, estando dentre 
eles a questão da terra na FLONA Tapajós.

ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS NA BASE DA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA

 A mobilização política da população residente na FLONA Tapajós esteve fundamentada no 
fortalecimento da organização comunitária. A origem das comunidades que foi o agrupamento de 
pequeno número de famílias em torno do atendimento de interesses sociais comuns se estendeu 
para a formação de associações acrescentando objetivos econômicos às ações da comunidade. 
Formaram-se, assim, associações de moradores e  de produtores junto às 20 comunidades da FLONA. 

As associações são entidades formais representando a coletividade na negociação com 
instituições públicas permitindo a elas participação em projetos produtivos e ampliando alianças com 
instituições governamentais e não governamentais em diferentes escalas da local à internacional. As 
associações permitem a formalização de projetos junto a diferentes instituições tanto financeiras, 
quanto de fomento. 

O reagrupamento das associações em associações intercomunitárias, ASMIPRUT, AITA, 
APRUSANTA, permitiu a criação da Cooperativa Mista FLONA Tapajós Verde, COOMFLONA em 
2005 e foi a forma de se conseguir o direito exclusivo de extração e comercialização de madeira e 
dos produtos não madeireiros da floresta via um manejo florestal comunitário. A COOMFLONA faz 
a conexão e articulação dos atores locais com uma rede externa de instituições de diferentes fins. 

Os retornos econômicos das atividades não ficam restritos à cooperativa uma vez que seu 
estatuto determina o repasse de parte dos ganhos para as comunidades que ao decidirem a aplicação 
dos recursos têm investido principalmente em infraestrutura de serviços básicos no atendimento das 
comunidades e famílias. Dos recursos obtidos pela cooperativa, 20% são aplicados na produtividade 
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dos trabalhadores somando-se aos salários, 20% são repassados às comunidades e outros 5% são 
destinados a serviços de saúde dos comunitários. Dessa forma, a cooperativa não reverte seus 
ganhos econômicos somente para si e há integração e preocupação social com as comunidades 
da FLONA. Além disso, a cooperativa é um ponto de conexão dos residentes, comunidades e 
associações internas da FLONA com agentes externos, sejam de natureza econômica, de prestação 
de serviços sociais ou de formação e aperfeiçoamento do trabalho.

MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL COMUNITÁRIO NA FLONA TAPAJÓS

A determinação de um processo de exploração sustentável dos recursos florestais da FLONA 
Tapajós foi decorrente de várias pesquisas realizadas na área pelo Projeto ITTO coordenado pelo 
IBAMA e associado a um zoneamento da FLONA, estabelecendo a área possível de exploração 
comercial de extração de madeira e a área para exploração de produtos não madeireiros. O 
zoneamento também contemplou a delimitação de área para residência e subsistência das 1438 
famílias residentes na FLONA, além de uma grande área de preservação integral. Teoricamente, 
haveria uma área de amortização numa extensão de dez quilômetros no entorno da FLONA, área, 
contudo, intensamente ocupada e desmatada sem se poder cumprir as normativas de zona de 
amortecimento.

A atividade madeireira inicialmente foi pensada como uma exploração de cunho  empresarial 
da iniciativa privada, seguindo operações de sustentabilidade ecológica da floresta a partir do 
Projeto ITTO/IBAMA, com critérios de exploração de  florestas tropicais da International Tropical 
Timber Organization (ITTO). Porém, após as pesquisas, a atividade madeireira empresarial foi 
substituída por uma exploração direta dos residentes da FLONA em sistema de gestão comunitária, 
mantendo um manejo sustentável definido pelo IBAMA.  

O manejo sustentável da floresta envolve cuidados minuciosos de práticas e do conhecimento 
da flora, fauna, topografia, rios, etc.. para a identificação do comportamento da biodiversidade 
local e determinação das práticas operacionais. O sistema de manejo envolve atividades de 
planejamento prévio e de execução. As atividades de planejamento consistem em delimitar setores 
de exploração, inventário florestal, projeto para rede de estradas e áreas de armazenamento das 
toras, a determinação da direção da queda e de arrasto das árvores evitando danos à floresta, além 
da escolha seletiva de árvores a serem cortadas de acordo com a disponibilidade e número das 
diferentes espécies, a proteção de espécies raras e em perigo de extinção tanto da flora quanto da 
fauna. Todo o planejamento é anual e tem que ser aprovado pelo IBAMA. Somente após a aprovação 
do planejamento do IBAMA há autorização o inicio das operações que tem como princípio básico a 
manutenção de toda a biodiversidade da floresta e a regeneração das árvores. Todo esse trabalho é 
realizado pela população da FLONA, tendo recebido treinamento específico, mas cujo conhecimento 
da floresta em si é fundamental.

A área para a exploração madeireira, de acordo com o zoneamento da FLONA Tapajós, estende-
se por 32 222 hectares contemplando o sistema de manejo sustentável por rotação de terras, 
permitindo a regeneração total da floresta em um período de 30 anos. Sendo assim, a exploração 
máxima anual é de 1.000 hectares, considerando a área total disponível para a extração de madeira.  

O sucesso da exploração madeireira e novas negociações de terras entre o Estado e outros 
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grupos sociais internos na FLONA, reverteram em grande aumento da área de extração de madeira 
da COOMFLONA concedida em 2013, abrindo novos postos de emprego para a população e 
revertendo maiores benefícios às comunidades. Dentre esses, a inversão em atividades não 
madeireiras e artesanais nas comunidades em si, maiores recursos para investimento comunitário 
e promoção da comercialização de produtos locais em loja própria da cooperativa em Santarém.

  
CONFLITO SOCIOAMBIENTAL NO PARQUE NACIONAL DA AMAZÔNIA E SEU ENTORNO – A 
CONQUISTA FUNDIÁRIA

Conflitos fundiários e institucionais

O Parque Nacional da Amazônia foi criado em 1974 com 945 851 hectares e ampliado em 
2006 para 1 112 041 hectares.  Sua criação foi associada ao Programa de Integração Nacional 
associado à abertura de rodovias e projetos de colonização com assentamentos do INCRA no 
mesmo processo da criação da Floresta Nacional do Tapajós.  A rodovia de integração nesta área 
é a Transamazônica, a BR-230, que está distante aproximadamente em 100 quilômetros de seu 
cruzamento com a BR-163.  O PARNA Amazônia localiza-se a Sudoeste da FLONA Tapajós em cerca 
de 100 quilômetros e faz parte do corredor de unidades de conservação da BR-163. Diferente da 
FLONA Tapajós, a categoria de parque não permite nenhum uso, mesmo que de manejo sustentável 
e restrito a determinadas atividades, e também não permite residências internas em sua área. 
Apesar dessas normas, o PARNA Amazônia distante apenas 53 quilômetros de Itaituba e uns 100 
km do cruzamento da BR-230 com a  BR-163, foi palco de ocupação irregular em toda sua borda 
leste voltada para Itaituba, sendo ainda sua porção sul  cortada pela BR-230 em 112 quilômetros.  

Na década de 1970 a economia de Itaituba movia-se em torno do garimpo do ouro que 
limitou o interesse local na ocupação de terras para uso agrícola. Somente com o fim do garimpo 
no início da década de 1990 que surge interesse por terras e a população se direcionou para a 
exploração de atividades agrícolas, formando propriedades com pecuaristas se localizando em 
áreas próximas à Itaituba e pequenos produtores posseiros na borda do PARNA Amazônia e aos 
fundos das propriedades pecuaristas.  A ocupação na área limítrofe do PARNA Amazônia teve 
continuidade com ações do INCRA, implementando em 2005 e 2006 projetos de assentamento 
de pequenos agricultores familiares e hoje há 21 comunidades agrupando pequenos agricultores. 
A maioria dos estabelecimentos rurais  na área não têm registro definitivo de propriedade e há 
justaposição de áreas do INCRA com áreas do PARNA Amazônia, gerando uma grande tensão 
fundiária sobre a ocupação das terras na jurisdição de ambas instituições e  indefinição  quanto a  
usos permitidos ou não no entorno do parque.

A imprecisão na delimitação da área do Parque Nacional do Amazonas, da área de amortecimento 
e das áreas do INCRA para fins de assentamento de agricultores gerou um quadro de sobreposição 
de áreas ocupadas por pecuaristas sobre áreas do INCRA e do INCRA sobre áreas do PARNA, 
envolvendo conflitos institucionais e de pequenos agricultores com a administração do parque. 

Não há tensão entre pequenos agricultores e pecuaristas apesar da irregularidade da forma 
de apropriação da terra nos dois casos.  A ocupação dos pecuaristas precede a dos pequenos 
agricultores que se localizaram em áreas marginais e nos limites dos estabelecimentos pecuaristas 
sem interferir na área produtiva de pastagens.  Há um reconhecimento informal das áreas de cada 
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um desses produtores e, mesmo sem tensões entre eles, pequenos agricultores dizem invadir áreas 
dos pecuaristas.  

Vários dos produtores pecuaristas pertencem hoje à classe alta de Itaituba e representam a 
elite política do município e têm sua base econômica originária no garimpo do ouro como “donos” 
de garimpo ou comerciantes intermediários da atividade.  Mantinham desde então uma posição 
social mais elevada e com relações patronais com a maioria da população, relacionamento esse que 
se estendeu para o setor agrícola com relações de clientelismo, como o caso de permitir ocupação 
do fundo de suas terras como um “favor”. Terras que possivelmente também são irregulares, sendo 
os pecuaristas vistos pelo INCRA como grileiros de terras públicas, uma vez que desde a década de 
1970 toda área no entorno de Itaituba foi destinada ao INCRA para  serem destinadas a projetos 
de colonização com o assentamento de agricultores. 

Conflito explícito ocorre entre o INCRA e o IBAMA/ICMBio com os novos processos de 
assentamento estabelecidos em 2005 e 2006.  Em princípio, esses assentamentos estariam 
fora dos limites do PARNA Amazônia, no seu entorno.  Todavia, vários deles ultrapassaram os 
limites do parque, como é o caso do projeto de assentamento (PA) de  Miritituba e os projetos de 
desenvolvimento sustentável (PDS) de  Novo Horizonte e Novo Paraíso.  

O problema gerado foi de tal ordem que provocou a intervenção do Ministério Público Federal 
suspendendo o andamento dos trabalhos dos PA e PDS na área sob a jurisdição do INCRA regional 
de Itaituba. Em verdade, problemas desse tipo, foram generalizados a toda a porção sudoeste do 
Pará ao longo da BR-163. 

Fora dos limites do PARNA Amazônia, os assentamentos do INCRA têm uma situação regular, 
como também há meios para regularizar agricultores com ocupação irregular. Isso se reflete em um 
grande contraste em termos dos serviços e da assistência muito melhor para os assentamentos que 
se encontram fora dos limites do parque do que para aqueles que estão localizados dentro, ficando 
excluídos do recebimento de benefícios governamentais, seja para o atendimento de sua produção 
seja pelo fornecimento de serviços básicos. Vivem na incerteza se poderão permanecer ou não 
onde estão residindo. Como unidade de conservação na categoria de Parque Nacional é definida 
como área de preservação ambiental integral por legislação federal, não permitindo residência e 
nenhuma forma de exploração, apenas visitação e lazer controlados, o conflito INCRA-IBAMA/
ICMBio é de difícil solução, não compete aos órgãos envolvidos e depende de legislação federal.

REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA

Seguindo o movimento geral do país, os pequenos agricultores de Itaituba foram estimulados 
a se organizarem em associações.  Entretanto, as organizações locais não tiveram um papel 
importante para o desempenho econômico de suas atividades produtivas que se caracterizam 
como semissubsistência. Todavia, as comunidades no entorno do parque, em termos da Amazônia 
são bem atendidas em serviços públicos de educação, saúde e infraestrutura de abastecimento de 
água e energia elétrica, telefone rural e participam de programas habitacionais.  Esses benefícios 
decorrem de demandas comunitárias e não são derivadas apenas de distribuições políticas.  Dessa 
forma, a organização comunitária contribui para a implantação e manutenção de serviços públicos 
nas áreas de pequena produção.
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Porém, a representação local é fraca perante o problema principal que é o problema fundiário.  
Fora dos limites do parque o problema fundiário é solucionado pelos novos assentamentos do 
INCRA, com a regularização de terras de ocupantes reconhecidos como posseiros.  O Sindicato 
de Trabalhadores Rurais também auxiliou no processo de regularização das terras representando 
os interesses dos pequenos produtores.  O maior problema fundiário é, portanto,  entre o INCRA 
e o IBAMA/ICMBio, cuja solução foge da alçada dos agentes da política local. É um problema a 
nível federal, e se discutido, de solução do Congresso Nacional.

O IBAMA-ICMBio e o INCRA encaminharam em 2008 um diagnóstico de suas  agências 
regionais às instâncias superiores sugerindo a redelimitação do limite leste do PARNA Amazônia, na 
qual seria excluída uma área de 27 735 hectares correspondente à área de ocupação irregular, e com 
isso seriam concedidos lotes de 88,7 hectares a cada agricultor, atendendo a 90% dos agricultores 
internos no parque e os demais 10% seriam relocados em assentamentos  em seu entorno. 

Após três anos, em agosto de 2011, foi encaminhada para o Congresso Nacional a medida 
provisória no 542/2011, reeditada na medida provisória no 558/2012, que versavam sobre a 
alteração dos limites de três parques nacionais na Amazônia, dentre eles o Parque Nacional da 
Amazônia e florestas nacionais, incluindo a FLONA Tapajós. Mas somente em 25 de junho de 
2012 há aprovação da  Lei nº 12678 sobre a  alteração nos limites de parques de florestas (BRASIL, 
2012). Por esta lei, são desafetadas áreas nos limites leste do PARNA Amazônia que passam a ser 
destinadas à criação de assentamentos de desenvolvimento sustentável pelo INCRA.   

 Com essas medidas, está aberto o caminho para a solução do problema fundiário dos pequenos 
produtores na região de Itaituba. É bem verdade e há críticas à legislação por incluir o problema 
fundiário como apenas um apêndice de uma lei polêmica que na verdade visa a desafetação de uma 
grande área de floresta prístina para a construção de um conjunto hidroelétrico no rio Tapajós 
com a construção de grandes barragens. Para os agricultores envolvidos e que serão beneficiados, 
pouco importa se a solução do problema de suas terras seja apenas um pequeno apêndice associado 
a interesses de macropolíticas nacionais. 

É justo lembrar que houve vários procedimentos anteriores tentando buscar por procedimentos 
legais a solução do problema fundiário em unidades de conservação, o que justifica a inclusão da 
regularização fundiária na lei geral de redefinição dos limites de alguns PARNAS e FLONAS da 
Amazônia. O PARNA da Amazônia e a FLONA Tapajós foram incluídas na Lei nº 12678 de 2012 
como uma forma de resolver questões de insegurança jurídica de populações vivendo internamente 
em áreas decretadas como unidades de conservação, propiciando condições para a regularização 
fundiária. A organização social contribuiu para a visibilidade do problema.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Organização comunitária formalizada em associações e no caso da FLONA Tapajós na criação 
da cooperativa COOMFLONA foram de fundamental importância para construir metas coletivas 
e a união politica necessária para a população das unidades de conservação se contrapor a grupos 
de interesses contrários e na resistência à politica ambiental socialmente excludente do Estado. 

A organização social facilitou a conectividade externa com instituições governamentais e não 
governamentais de âmbito regional e nacional, criando parcerias na mediação dos conflitos por terra 
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e recursos. Como resultado dos processos desencadeados, a FLONA Tapajós e o PARNA Amazônia 
tiveram suas áreas redefinidas, excluindo-se áreas de exploração agrícola das populações residentes, 
além da concessão de exploração de produtos madeireiros e não madeireiros na FLONA Tapajós. 
A população do PARNA Amazônia foi incluída nas ações de regularização de terras e em áreas de 
assentamentos no entorno do parque e o INCRA deverá prover ações de exploração sustentável. 

Na FLONA Tapajós, houve o desenvolvimento de um sistema de manejo comunitário 
sustentável de alta complexidade com mobilização de recursos financeiros por uma população de 
origem ribeirinha pobre, com pouca instrução, sem recursos econômicos mínimos, vivendo de 
uma economia estritamente de subsistência e à margem da economia de mercado. A experiência 
exitosa estende as relações locais através da COOMFLONA à sua inserção no mercado internacional 
da eco economia solidária.  

As experiências aqui tratadas demonstram como a potencialidade e capacidade organizativa 
de populações marginalizadas são relevantes nas transformações do tecido socioambiental na 
Amazônia e na conquista de territorialidades. Demonstram ainda ser possível articular interesse 
ambiental, econômico e social de forma sustentável. Todavia, as conquistas só foram possíveis 
com a participação efetiva dos atores locais no processo de governança.
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RESUMO. Este artigo foi realizado tendo como referência apresentar uma análise sobre as percepções dos moradores 
que habitam o em torno da nova orla do município de Belém em meio às ações da Prefeitura de Belém na busca de 
uma nova representação para a cidade, através do retorno da paisagem voltada para os rios e promovendo uma 
“reapropriação” do espaço ali ocupado. Objetivamos entender as relações dos moradores do local às mudanças/
deslocamentos territoriais, perante as necessidades advindas da implantação do projeto entre outras questões como 
do saneamento básico, da questão simbólica do local, da violência, do aumento do custo de vida, da presença de 
pessoas de fora do bairro, entre outros. A metodologia usada para entender como a implantação do Portal da Amazônia 
impactou a população e sua opinião em relação a este, será desenvolvida analises do ponto de vista etnográfico, 
levantamento bibliográfico e pesquisa de campo sobre o projeto e o local a ser implantando, além da realização de 
entrevistas estruturadas, com moradores da comunidade que embasaram nosso artigo. Compreendendo que Belém 
sempre foi considerada a porta de entrada para a Amazônia, porém no decorrer do tempo, a cidade acabou por “virar 
de costas” para sua orla fluvial, e desenvolver a dinâmica comercial e social no centro, fez com que procurássemos 
analisar como os impactos e aspectos que levaram a implantação do Projeto da Macrodrenagem e do Projeto Portal 
da Amazônia no local e como isso afeta tanto os moradores deste quanto a cidade como um todo, traçamos uma linha 
histórica do local onde o Portal está localizado, expomos o conflito de opiniões que vivem os moradores e acaba por 
gerar um clima de tensão no local, além de explanarmos sobre a questão das novas relações sociais da população que 
vive nos arredores. Assim apresentaremos as considerações finais onde mostramos que o projeto Portal da Amazônia 
tem como função fazer uma espécie de embelezamento da cidade, visando o desenvolvimento turístico e econômico 
da região, trazendo melhorias para os indivíduos que residem em torno do projeto, no entanto não é exatamente 
isso que o projeto vem ocasionando.

PALAVRAS-CHAVE. Território, Lugar, Símbolo.

ABSTRACT. This article was conducted with reference to present an analysis of the perceptions of residents living 
around the new edge of the municipality of Bethlehem amid the actions of Bethlehem in search of a new representation 
for the city, through the return of the landscape facing the rivers and promoting a “reappropriation” of space there 
busy. We aim to understand the relations of local residents to changes/territorial shifts to the needs arising from the 
implementation of the project among other issues such as sanitation, symbolic issue of location, of violence, of the 
increase in the cost of living, the presence of people from outside the neighborhood, among others. The methodology 
used to understand how deploying the Portal da Amazônia has impacted the population and their opinion in relation 
to this, analyses will be developed from the ethnographic point of view, bibliographical and field research on the 
project and the location to be deploying and conducting structured interviews with residents of the community who 
paved the way our article. Understanding that Bethlehem has always been considered the gateway to the Amazon, but 
over time, the city turned out to “turn your back” to its river edge, and develop commercial and social dynamics in 
the Centre, made us examine how impacts and aspects that led to deployment of the Drainage project and Portal da 
Amazônia project on site and how it affects both the residents of the city as a whole, draw a historical line of where 
the gate is located, we expose the conflict of opinions living residents and ultimately generate a climate of tension 
at the site, in addition to explain on the question of new social relations of the population that lives in the vicinity. 
So we will present the final considerations where we showed that the project Portal from Amazon as do some sort of 
beautifying the city, targeting the tourist and economic development of the region, bringing improvements to the 
individuals who reside around the project, however it is not exactly what the project is causing.

KEYWORDS. Territory, Place, Symbol.

(GEO)POLÍTICAS DO MEIO AMBIENTE, GESTÃO DOS RECURSOS E SUSTENTABILIDADESEIXO II
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INTRODUÇÃO

Em meio às ações da Prefeitura de Belém na busca de uma nova representação para a cidade, 
através do retorno da paisagem voltada para os rios e promovendo uma “reapropriação” do espaço, 
que foi ocupado de forma desordenada e segregada, a fim de transformá-lo em espaço de cultura, 
de lazer e turismo que corresponde ao Portal da Amazônia, surgiu a problemática de analisar as 
percepções dos moradores que habitam o em torno deste projeto.

Objetivamos entender as relações dos moradores do local às mudanças / deslocamentos 
territoriais, perante as necessidades advindas da implantação do projeto, tendo em vista que o 
grupo social que ai se encontra atribui a esse espaço vivido uma diversidade de significados, que 
o faz terem uma relação de pertencimento com o lugar que ocupam. Neste ensaio acadêmico, 
adotaremos como metodologia, para entender como a implantação do Portal da Amazônia impactou 
a população e sua opinião em relação a este, será desenvolvida analises do ponto de vista etnográfico, 
levantamento bibliográfico e pesquisa de campo sobre o projeto e o local a ser implantando, além 
da realização de entrevistas estruturadas, com moradores da comunidade.

Com base nisso, o artigo é estruturado da seguinte forma: o trabalho se subdivide em três 
momentos os quais estão dispostos da seguinte forma: primeiramente, realiza-se uma abordagem 
histórica sobre do local onde o Portal está localizado, em seguida buscamos expor o conflito de 
opiniões que vivem os moradores e acaba por gerar um clima de tensão no local, e, posteriormente 
explanarmos sobre a importância simbólica do lugar para eles e a questão das relações sociais.

O OLHAR DE VOLTA PARA O RIO

Belém sempre foi considerada a porta de entrada da Amazônia e isso remota à sua fundação, 
no contexto da conquista da foz do rio Amazonas quando Castelo Branco fundou o Forte do 
Presépio, e a população que se formou ao redor deste fez com que o comércio e várias outras 
relações se estabeleciam no local por meio dos rios, apesar da agricultura de subsistência e a coleta 
das chamadas drogas do sertão.

Como a cidade de Belém foi construída em cima de uma extensa rede de fluxos d’água 
entrelaçada a canais, igarapés, rios, furos, lagos e paranás, se viu a necessidade de adaptar as 
fundações estruturais das construções para esse tipo de terreno dentro do seu processo histórico 
de formação. (FARES, 2010)

Essas e outras questões, fez com que, tanto o poder público quanto a população, “virasse 
as costas para o rio” ao longo da historia, de modo que as atividades antes estabelecidas por 
meio deste, se concentrasse mais no centro da cidade, tendo como novo palco de relações às vias 
terrestres, principalmente, a partir da construção das ferrovias e rodovias.

Tomando com base essa questão e a historia da região amazônica que perpassa principalmente 
a década de 1970, com a ditadura militar e a inclusão da região na nova dinâmica politico, 
social e econômica brasileira e internacional, por meio da implantação dos grandes projetos; a 
redemocratização do pais entre o final da década de 1980 e inicio da década de 1990 e o inicio do 
XXI com seus avanços tecnológicos e científicos, fez com que a Prefeitura de Belém, a partir do 
ano de 2005, no bairro do Jurunas, começarem a implantação das obras de Macrodrenagem e do 
Portal da Amazônia. (PROST, 2008)
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A Macrodrenagem, que consiste na limpeza e revitalização do canal que se encontra ao longo 
da Av. Bernardo Sayao, além da instalação de drenagem e de esgotos, para posteriormente se 
realizar o Projeto Portal da Amazônia, que incide em uma nova representação da cidade através do 
retorno da paisagem voltada para os rios, que tem como objetivo promover uma “reapropriação” 
e “embelezamento” do espaço localizado do início da chamada Rua da Marinha até a orla da 
Universidade Federal do Pará (UFPa), fazendo com que a cidade de Belém e seus moradores 
regressem, outra vez, o olhar para os rios. (CHAVES, A.F.A. & SOUZA. J.S, 2010)

Olhar que por muito tempo esquecido pela população mais urbana da cidade, e pelo governo, 
mas que sempre esteve presente na memoria dos moradores antigos e daqueles que tentam manter 
ainda um habito “ribeirinho”.

OS CONFLITOS DE OPINIÕES NO PORTAL DA AMAZÔNIA

O território ocupado pelo projeto Portal da Amazônia e pela população que lá reside apontam 
diversas territorialidades e materialidades sociais da cidade, sendo considerado um território 
político econômico-social, onde diversos agentes sociais realizam diferentes ações na localidade 
tanto pela população quanto pelo Estado. (SOUZA, 1995)

É perceptível, quando se estuda o local, que existe um conflito constante entre o Estado, que 
necessita da localidade para o desenvolvimento do projeto que tem como função o desenvolvimento 
econômico através do turismo na região, e os indivíduos que ocupam a área seja por meio de sua 
moradia ou algum tipo de comércio.

Será a partir desta questão que irão surgir às diversas opiniões relacionadas aos benefícios 
do Projeto Portal da Amazônia e o sentimento de inclusão e exclusão que este vem causando aos 
moradores que vivem no local em que o projeto vem sendo implantado.

Percebe-se que um clima de tensão instalado na área, no que se refere à perspectiva do 
remanejamento, que irão surgir às dicotomias de opiniões dos moradores afetados, principalmente 
no que se referem aqueles que receberam ou não os benefícios prometidos pela prefeitura, benefícios 
esse que por eles apontados será a questão da casa própria.

Será nessa questão que existe uma grande preocupação, a da incerteza de um lar fixo, a de 
não poder mexer nas suas casas feitas de palafitas que se encontram atrás do Portal da Amazônia 
não poderem ser reformadas.

Além da questão do remanejamento, o saneamento básico, da questão simbólica do local, 
da violência, do aumento do custo de vida, da presença de pessoas de fora do bairro, entre outros, 
também influenciaram as opiniões em relação ao projeto.

Aqueles que expõem que a implantação do projeto ainda não trouxe benefícios dizem que,

(...) é muito assalto, eles assaltam muito aqui, principalmente aqui na frente onde a gente mora, 
ai então fica um pouco coisa pra gente por que quando eles assaltam aqui eles vem correndo de 
lá, e dão a volta aqui, que é pra poder pegar essa vila né que vara lá pra Bernardo Sayão e vai 
pra todo lugar pra todas as vilas, ai tem esse ponto também né, não tem descanso pra gente, 
no caso a gente tava sentado aqui e teve tiroteio aqui atrás, teve tiroteio, as crianças da gente 
ficam brincando ai, se tiver um tiroteio ai? [Simone Sousa]
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Figura 01 - As inúmeras casas de palafitas que se encontram atrás do Portal da Amazônia, que ainda não 

foram retiradas e/ou não podem ser reformadas pelos moradores, que esperam por parte da Prefeitura 

de Belém uma decisão. Além dos muitos dos remanejados ainda esperarem, por parte prefeitura, de irem 

morar nos conjuntos habitacionais destinados a eles, onde aqueles que tiveram acesso são poucos.

Fonte: Trabalho de Campo, Abril de 2013.

 
Figura 02 - Conjunto Habitacional onde os moradores que tiveram foram remanejados esperaram morar, 

com o avanço e termino das obras, decisão esta que cabe por parte da Prefeitura de Belém e da SEURB, 

conforme apontam os moradores.

Fonte: Trabalho de Campo, Abril de 2013.
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(...) tudo aumento se a gente for lá nos quiosques vamos ver que tudo é caro o custo de vida 
aumentou uma latinha de refrigerante é  três quatro reais nem vou lá e se nós  que  somos 
pobres  vamos lá levar as crianças pra passear e se chove a gente se  sente até mal de tentar se 
esconder da chuva lá, porque eles olham  estranho pra gente (...) antes de eu ser remanejado 
eu pagava  apenas uma  taxa R$6,00; R$7,00 hoje a minha conta ta em R$160,00 ai como fica 
pra  eu que pagava no máximo  10 reais e agora 160’  para pagar água, luz e IPTU? [...]. (João 
Pereira)

Já aqueles que acreditam que o projeto trouxe benefícios dizem que, 

(...) eu acho que melhorou pra todo mundo porque apesar dessa casa não ser uma casa grande, 
mas o local e infraestrutura não eram adequados pra uma pessoa viver, aqui apesar de ser 
pequeno, mas tem água, tem luz, tem rede de escoto, saneamento, entendeu?  tá tudo urbanizado 
, tudo direitinho, melhora a qualidade de vida nesse sentido (...) Antes era tudo, é, como é que 
se fala? Clandestino (...). [Josiana Lima]

A expectativa da população deve ser a melhor possível agora, com. saneamento básico, 
asfaltamento e lazer, coisas que são fundamentais para qualquer cidadão. Eu, como parte 
dessa população, penso dessa forma (...). Belém precisava disso. A obra não está completa, 
trabalhadores e máquinas ainda ocupam a via em determinados trechos. A Av. Bernardo Sayão 
é uma via importante e não tinha fluidez, na verdade, ainda não tem. Uma vez concluída a 
duplicação, muitos bairros serão beneficiados. O Portal da Amazônia trouxe oportunidade de 
lazer para a comunidade, além de abrir uma janela, ainda que pequena, para o rio [Anna Célia]

Será a partir disto que os moradores irão dizer que se sentem incluídos ou não pela nova 
dinâmica e de usufruir dos benefícios implantados pelo Portal da Amazônia, como aponta o morador 
João Pereira: “voltar pra minha casa é o que eu quero (...) eu construí a minha vida lá, e agora que 
vai melhorar eu tenho direito de voltar, se não todas essas coisas vão ficar pros turistas, e nós? (...)”.

O LUGAR

Compreendemos a partir das afinidades e expectativas colocadas pelos moradores que 
vivem nas proximidades da obra onde se localiza o Portal da Amazônia que as relações existentes 
com o passar do tempo mudaram mediante o avanço das obras, tornando-se quase inexistentes, 
a exemplo da utilização dos rios ligados as praticas pesqueiras, atividades lúdicas (brincadeiras), 
higiene e práticas econômicas dos moradores que acabaram por se sentir prejudicados.

Com isso vemos uma reformulação de identidade e valores dado ao local antes e depois da 
produção desse novo espaço, e de como o mesmo passa a atender novas as necessidades, daqueles 
que ali residem, transformando principalmente o seu sentimento de pertencimento ao lugar.

Para Yi Fu Tuan (1983) o lugar, é formulado a partir das experiências individuais dos seres, 
onde,

a sensação de tempo afeta a sensação de lugar. Na medida em que o tempo de uma criança 
pequena não é igual ao de um adulto, tampouco é igual sua experiência de lugar [...].
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[...] Lugar é uma mistura singular de vistas, sons e cheiros, uma harmonia ímpar de ritmos 
naturais e artificiais (...). Sentir um lugar é registrar pelos nossos músculos e ossos. (pág. 203 
e 206).

A partir, deste conceito apresentado e das entrevistas realizadas com os moradores da área 
estudada depreende-se que a relação de pertencimento do espaço está de acordo com o tempo de 
vivência de cada indivíduo. Assim o espaço que compreende o grande projeto antes de se tornar a 
obra em questão era um local, em que os indivíduos através de suas práticas, percepções e afazeres, 
estabeleceram relação de pertencimento, logo uma identificação com o espaço transformando-o 
em Lugar.

No entanto esse sentimento de pertencimento vem se reconfigurando de acordo com as 
novas relações exercidas e as novas características que vem sendo acrescentadas ao local desde 
a implantação da obra em que o governo, visando o “melhoramento socioeconômico” através do 
turismo na cidade, formulou o outro tipo de lugar – como instrumento de desenvolvimento.

Assim transformando a noção de lugar, presente nas atividades, sendo definido por um 
processo de transformação do lugar tanto por agentes modeladores neste caso o Estado, quanto 
agentes imobiliários que acabam por atrair outros investimentos nas proximidades da obra, quantos 
pelos grupos sociais excluídos que tem sua dinâmica totalmente alterada.

Fazendo com que, não haja um lugar definido, pois o lugar é o resultado das relações sociais 
(e econômicas). Estas relações que mudaram bastante desde a visita, realizada em Abril de 2013, 
para aquela realizada em Julho de 2014.

Onde na primeira visita muitos moradores reclamarem de não poderem mais exercer suas 
antigas atividades de lazer, de quando havia festas no local não poderem realizar a venda de 
comidas e bebidas, das pessoas que trabalham nos quiosques, destinados pela Prefeitura para 
a venda, pagarem um aluguel muito alto, de não poderem usar as quadras esportivas, tudo isso 
fazia eles pensarem que todos os benefícios feitos no local, não se destinassem a eles, mas sim os 
turistas e a classe mais abastada da sociedade.

A fim de verificar se isso havia mudado, realizou-se uma segunda visita durante o mês de 
Julho de 2014 (um ano e três meses depois daquela realizada pela primeira vez), e percebeu-se que 
muitas coisas haviam mudado. Agora os moradores da região e até pessoas de outras localidades 
vendem comidas e bebidas (apesar de forma informal, mas contribui na sua renda), usam cada vez 
mais as áreas destinadas aos esportes, tentam retomar suas antigas atividades de lazer, perante 
as novas surgem, entre outros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos compreender através do presente artigo as diversas relações sociais que perpassam em 
torno do projeto Portal da Amazônia e que tem como função fazer uma espécie de embelezamento 
da cidade visando o desenvolvimento turístico e econômico da região, trazendo melhorias para 
os indivíduos que residem em torno do projeto.

No entanto desde o início da implantação do projeto foi possível visualizarmos as diferentes 
perspectivas que advém dos moradores que acabam encarando o projeto não apenas como algo 
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que vá melhorar e solucionar problemas existentes na área, mas também como causadores dos 
mesmos, gerando impactos com avanço do projeto. 

De modo que os moradores acabam se tornando parte de uma luta material, porém, que alcança 
o mundo de seus significados através das transformações ocasionadas pelo portal da Amazônia 
atingindo os moradores de maneira individual seja através do remanejamento de famílias que 
tinham suas casas interferindo no andamento da obra ou coletivamente a população que teve que 
se adaptar as novas relações estabelecidas seja elas econômicas, através da abertura dos quiosques, 
trabalho informal ou até mesmo a da violência que reside no em torno da orla.

Com base na pesquisa e entrevistas realizadas, tanto em Abril de 2013 e Julho de 2014, 
muitos moradores ainda acreditam que não se beneficiaram com as obras do Portal da Amazônia, 
e apesar das mudanças, socioeconômicas e politicas que ocorreram desde o a entrega de uma 
parte inicial do projeto, até ao segundo semestre de 2014, considerarem que o poder público ira 
mascarar a realidade que ainda se vive no local.

E que as “melhorias” criadas na maioria ainda se encontram de forma exteriorizada a 
população do local, onde a paisagem e o lazer criado foram feitos visando mais o turismo, será 
nessa questão que o sentimento de inclusão ou exclusão irá depender do ponto de vista, em que a 
pessoa se encontra principalmente para aqueles esperavam por uma obra que melhorasse o local, 
e quando esta finalmente chegou, alguns tiveram que sair.
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EVALUATING THE IMPLEMENTATION OF DRY BATHROOMS IN RURAL COMMUNITIES IN 
‘BAIXO’ MUNIN AREA, MARANHÃO

CARLOS DI STEFANO SILVA SOUSAi & ALESSANDRO COSTA DA SILVAii

Universidade Estadual do Maranhão
iistefanosousa@hotmail.com, iialessandro.silva@pq.cnpq.br

RESUMO. Neste artigo é avaliada a implantação de banheiros secos em comunidades situadas na zona rural da 
Região de Planejamento do Baixo Munim, Maranhão. A pesquisa apresenta os resultados do projeto Tecnologias 
Alternativas para o Tratamento de Água e Dejetos Humanos desenvolvido pela Universidade Estadual do Maranhão 
que, utilizando diretrizes socioambientais contemporâneas, implantou dez unidades de banheiro seco modelo Bason 
nos municípios de Axixá, Icatu, Cachoeira Grande, Morros e Presidente Juscelino. Para a execução do projeto, partiu-
se dos pressupostos que os banheiros secos são tecnologia social possível de implantação em comunidades situadas 
na zona rural e que não têm acesso aos serviços de coleta e tratamento dos esgotos sanitários, e que as comunidades 
dispõem de recursos humanos e materiais que foram mobilizados para a implantação da tecnologia. O desenvolvimento 
do projeto apresentou como prerrogativa de implementação a perspectiva participativa de um diálogo constante 
com as comunidades. O processo de negociação, que foi iniciado com as mobilizações e articulações e posterior 
socialização do projeto, pautou-se por metodologias participativas e coletivas, por meio de técnicas do Diagnóstico 
Rápido Participativo. Genericamente, a proposta apresentada pelo projeto (construção dos banheiros) seguiu as 
principais diretrizes socioambientais contemporâneas. Apesar de constituírem ações atuais e em consonância com as 
principais diretrizes políticas, sociais e ambientais contemporâneas, a proposta de implantação dos banheiros secos 
em comunidades situadas na zona rural da Região de Planejamento do Baixo Munim-MA mostrou-se complexa em 
sua implementação, o que se refletiu no elevado interesse e, contraditoriamente, na limitada participação social no 
processo de implantação dos banheiros nas comunidades. A partir de uma leitura técnica e acadêmica, e considerando 
a realidade socioeconômica e sanitária das comunidades-alvo, o banheiro seco modelo Bason apresenta-se como 
alternativa adequada para as comunidades situadas na zona rural da Região de Planejamento do Baixo Munim, haja 
vista seus pressupostos de baixo impacto ambiental, melhoria das condições sanitárias da população local, baixo 
custo, e possibilidades de participação social em sua implantação.

PALAVRAS-CHAVE. Tecnologia social. Banheiro seco. Promoção da saúde. Zona rural. Baixo Munim.

ABSTRACT. In this article the author evaluates the implementation of dry bathrooms in communities located in the 
rural area of the Planning Region of Baixo Munim, Maranhão. The research presents the results of projetc Alternative 
Technologies for Water and Human Waste Treatment, developed by Universidade Estadual do Maranhão. The project 
used contemporary socio and environmental guidelines and implemented ten units of dry bathroom Bason model 
in the municipalities as Axixá, Icatu, Cachoeira Grande, Morros and Presidente Juscelino. In order to carry out 
the project, we had the hypothesis that dry bathrooms are social technology that is possible to implement in rural 
communities that have no access to collecting services and treatment of sewage, and beside this, the communities 
do not have human and material resources needed to implement the technology. The development of the project had 
the participative perspective of opening a constant dialogue with the communities. The general proposal made by 
the project (building the bathrooms) followed the main contemporary socio and environmental guidelines. Despite 
the actions taken being current ones, according to main political, social and environmental guidelines, the proposal 
of implanting the dry bathrooms in rural communities in the Planning Region of Baixo Munim-MA has proved to 
be complex to implement, which reflected in the high level of interest and, in contradiction, in the limited social 
participation in the process of implementation of the bathrooms in the communities. From an academic and technical 
bibliografy, and considering the social, economic and sanitary reality of the target communities, dry bathroom Bason 
model has proved to be a suitable alternative to theses rural communities, because they have low environmental 
impact, they improve the sanitary conditions of local population, have a low cost and allows possibilities to social 
participation in the implementation process.

KEYWORDS. Social technology. Dry bathroom. Health promotion. Rural area. Baixo Munim.
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INTRODUÇÃO

O acesso aos serviços de saneamento básico é condição essencial para a qualidade de vida 
sadia, pois a saúde das populações depende, em grande parte, das condições de saneamento 
básico em que estão inseridas. A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2010) aponta que 1,7 
bilhão de pessoas, que vivem em ambientes rurais e urbanos periféricos, estão mais vulneráveis 
à incidência de doenças relacionadas à precariedade das condições de saneamento básico, como 
a cólera e ascaridíase, que as populações residentes em áreas com melhores estruturas e serviços 
de saneamento.

Andregheto (2010) destaca que 13 milhões de brasileiros não têm acesso a banheiro no 
domicílio, e 20 mil óbitos anuais são registrados em decorrência de doenças diarreicas que são 
responsáveis por mais da metade dos gastos públicos com saúde no Brasil. Suas causas estão 
relacionadas às condições inadequadas de saneamento básico.

Ainda assim, somente em 2007 o Brasil aprovou a Lei Federal 11.445 que instituiu a Política 
Federal do Saneamento Básico. A lei estabelece que os projetos de saneamento básico devem 
contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população alvo, priorizar a expansão dos 
serviços para a população de baixa renda, e proporcionar condições adequadas de salubridade 
ambiental para populações tradicionais (indígenas, rurais, etc.) com soluções compatíveis com 
suas características socioeconômicas e culturais (BRASIL, 2007).

Como alternativa para a coleta dos esgotos sanitários, entre os anos de 2010 e 2012 o projeto 
Tecnologias Alternativas para o Tratamento de Água e Dejetos Humanos na Região do Baixo 
Munim-MA implantou dez unidades de banheiros secos com câmara única bicompartimentada 
(Bason) em comunidades situadas na zona rural dos municípios de Axixá, Icatu, Cachoeira Grande, 
Morros e Presidente Juscelino. Desenvolvido por equipe multidisciplinar da Universidade Estadual 
do Maranhão (UEMA), e aprovado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) através do edital CT-Agro 027/09, o projeto visou à promoção de saúde e 
melhoria da qualidade de vida com implantação de uma unidade Bason por comunidade (SILVA 
et al., 2013).

Da experiência suscitada surgiu a problemática em torno da viabilidade da implantação dos 
banheiros secos como tecnologias sociais para a promoção de saúde, bem como a minimização 
das condições inadequadas de saneamento em comunidades situadas na zona rural da Região 
de Planejamento do Baixo Munim, Maranhão. Dessa forma, o objetivo deste artigo é analisar as 
viabilidades técnica, econômica e social para implantação dos banheiros secos em comunidades 
situadas na zona rural do Baixo Munim-MA através dos resultados e metodologia adotada no 
projeto.

SAÚDE E SANEAMENTO: UMA PERSPECTIVA TEÓRICA

A preocupação com as condições ambientais e a saúde humana remonta a 1844, quando 
Florence Nightingale relacionou em torno da primeira teoria moderna as influências do ambiente 
sobre a saúde populacional. Apesar de criticada por seguir o viés determinista, a teoria possibilitou 
o avanço científico. Para contestá-la as discussões posteriores pautaram-se em novos métodos e 
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concepções teóricas. Os resultados das novas pesquisas propiciaram o reconhecimento do acesso ao 
saneamento básico como condição essencial para a qualidade de vida sadia (GEORGE et al., 1993).

Segundo Heller (1998), apesar da relevância dessa tendência, é equivocado substituir a 
perspectiva sobre o saneamento pela perspectiva ambiental mais ampla sob o risco de incorrer em 
determinismos ambientais. É necessário reconhecer a importância do saneamento nos trabalhos 
relacionados à saúde ambiental e humana, demonstrando seu papel, pertinência, e aplicabilidade 
para identificar fatores de riscos à saúde.

Mendonça e Motta (2007) assinalam que as questões relacionadas ao saneamento propiciaram 
o desenvolvimento teórico das determinantes ambientais de saúde, bem como o próprio conceito 
de promoção de saúde. Definida pela OMS em 1986, Carta de Ottawa, a promoção de saúde 
representa “O processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de 
vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo” (OMS, 2002, p. 19).

Souza e Freitas (2009) entendem que a promoção de saúde é uma estratégia de mediação entre 
os indivíduos e seu ambiente e combina as responsabilidades individuais e coletivas. Destacam três 
estratégias para a promoção de saúde: a mobilização, a mediação e a capacitação das comunidades. 
A mobilização e a capacitação permitem a participação das comunidades alvo, enquanto a mediação 
representa a responsabilidade das diversas instituições e atores no desenvolvimento dos trabalhos.

Ao analisar o papel preventivo da promoção de saúde, Heller (1998) e Andregheto (2010) 
ressaltam a importância do saneamento básico que é um conjunto de medidas infraestruturais 
voltadas para a prevenção de doenças. Dessa perspectiva, é uma intervenção multidimensional sobre 
o ambiente e incorpora sistemas de tratamento de esgotos sanitários e águas pluviais, sistemas de 
abastecimento de água potável, sistemas de coleta e tratamento de resíduos sólidos, dentre outros.

No Brasil, o desenvolvimento de políticas para a promoção de saúde e saneamento é balizado 
pela Constituição Federal. O artigo 23 estabelece a competência dos poderes públicos de cuidar da 
saúde, proteger o meio ambiente e promover os serviços de saneamento básico; e os artigos 196 e 
225 definem a saúde e o meio ambiente equilibrado como direitos fundamentais. A Política Federal 
de Saneamento Básico, com diretrizes instituídas na Lei Federal 11.445/2007 e regulamentadas 
no Decreto Federal 7.217/2010, estabelece o desenvolvimento dos serviços de saneamento 
apoiado nos princípios da universalização do acesso e utilização de tecnologias apropriadas. Os 
projetos devem priorizar alternativas para melhoria da qualidade de vida com soluções adequadas 
às características das populações rurais e tradicionais. Deve-se tomar a bacia hidrográfica como 
unidade de planejamento (BRASIL, 1988, 2007 e 2010).

Ao contrário das normatizações, o saneamento básico no Brasil não está acessível a todos. 
Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) mostram que, no país, 
55,45% dos domicílios têm acesso à rede geral coletora de esgotos, e 24,46% dispõem da fossa 
rudimentar que é uma solução individual e higienicamente insegura como destino dos esgotos. No 
Maranhão, 11,65% e 45,14% dos domicílios são atendidos por redes gerais coletoras de esgotos 
e por fossas rudimentares. Na zona rural do Estado, 0,38% dos domicílios possui acesso às redes 
gerais de esgotos.

Deve-se ter claro, então, que a problemática em torno da inadequação dos serviços de 
saneamento básico está vinculada às estruturas socioeconômicas, contribuindo para que a população 
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sem acesso seja aquela que dispõe de menor poder aquisitivo, e que reside nas periferias das 
cidades e na zona rural.

BAIXO MUNIM-MA: ASPECTOS DEMOGRÁFICOS E SANEAMENTO BÁSICO

Conforme dados do IBGE (2010) e do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos 
e Cartográficos (IMESC, 2012), a Região de Planejamento do Baixo Munim – constituída pelos 
municípios de Axixá, Bacabeira, Cachoeira Grande, Icatu, Morros, Presidente Juscelino e Rosário 
– concentra 128.823 habitantes que correspondem a 2% da população absoluta do Estado do 
Maranhão, localizados predominantemente na zona rural. Somente o município de Rosário concentra 
a maior parcela de sua população na zona urbana em razão da maior dinamicidade econômica. Na 
tabela 1 é apresentada a distribuição populacional dos municípios do Baixo Munim.

TABELA 1 - Distribuição populacional dos municípios

MUNICÍPIOS POP. TOTAL 
(HAB.)

POP. URBANA 
(HAB.)

POP. RURAL 
(HAB.)

ÁREA 
TERRITORIAL 

(KM2)

DENSIDADE 
DEMOGRÁFICA 

(HAB./KM2)

Axixá 11.407 4.703 6.704 203,2 56,15

Bacabeira 14.925 3.324 11601 615,6 24,25 

Cachoeira Grande 8.446 3.792 4.654 705,6 11,97

Icatu 25.145 7.816 17.329 1448,8 17,36

Morros 17.783 6.720 11.063 1715,1 10,37

Presidente Juscelino 11.541 4.120 7.421 354,7 32,54

Rosário 39.576 23.252 16.324 685,0 57,77 

Fonte: Elaborado a partir de dados do SIDRA/IBGE (2010).

Apesar do tamanho populacional e de sua desigual distribuição entre as zonas rural (58,29%) 
e urbana (41,71%), os serviços de saneamento básico na região não estão adequados à demanda. Em 
Rosário o acesso à rede geral coletora de esgotos ultrapassa 2% dos domicílios. Em Morros 1,09% 
dos domicílios tem acesso à rede geral coletora de esgotos, e em Cachoeira Grande o acesso a esse 
serviço alcança 0,06% (IBGE, 2010). No gráfico 1 são apresentados as formas e os percentuais de 
acesso domiciliar aos serviços de coleta dos esgotos nos municípios do Baixo Munim.

Os dados apresentados no gráfico 1 (página a seguir) mostram que a utilização de rios e lagos 
como destinos dos esgotos apresenta percentuais menores que as demais formas de disposição dos 
efluentes. Ainda assim, são maiores em relação ao acesso à rede geral coletora de esgotos, exceto 
para os municípios de Bacabeira, Morros, Presidente Juscelino e Rosário. O gráfico 1 também 
evidencia acentuada utilização da fossa rudimentar em 54,54% e 53,15% dos domicílios nos 
municípios de Rosário e Morros. Esses dados vêm acompanhados do percentual de domicílios sem 
acesso a qualquer tipo de coleta dos esgotos em quase todos os municípios da região.
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Com base nos dados apresentados na tabela 1 e no gráfico 1, percebe-se descompassos entre 
a demanda populacional e a abrangência dos serviços de coleta dos esgotos prestados pelos poderes 
públicos locais. Andregheto (2010) assinala que a deficiência dos investimentos e projetos no 
setor face ao elevado crescimento demográfico no país tem contribuído para a manutenção dessa 
realidade, o que ocasiona a demora em universalizar o acesso ao saneamento no Brasil, previsto 
para o ano de 2034.

O PROJETO: METODOLOGIA E RESULTADOS ALCANÇADOS

METODOLOGIA

O projeto Tecnologias Alternativas para o Tratamento de Água e Dejetos Humanos na Região 
do Baixo Munim-MA selecionou cinco dos sete municípios da região: Axixá, Cachoeira Grande, 
Icatu, Morros e Presidente Juscelino. Foram priorizadas as comunidades localizadas na bacia do 
rio Munim cujos membros participaram da formação dos Prós-Comitês de Bacia Hidrográfica 
desenvolvido por Silva et al. (2009 e 2010). Em cada município, foram escolhidas as seguintes 
comunidades: 1. Axixá: Belém e Boa Vista; 2. Cachoeira Grande: Pindobal e Casca Grossa; 3. Icatu: 
Centro do Meio e Jacareí dos Pretos; 4. Morros: Bom Gosto, Santa Cecília e Santa Helena; 5. 
Presidente Juscelino: São João dos Costas. Na figura 1 são apresentadas as localizações geográficas.

GRÁFICO 1 - Baixo Munim: coleta dos esgotos e percentuais de acesso domiciliar

Fonte: Elaborado a partir de dados do SIDRA/IBGE (2010).



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 299-310. ISBN 978-85-63800-17-6

Sousa & Silva304

diagramação: letra1@editoraletra1.com

FIGURA 1 - Localizações geográficas das comunidades

Fonte: Pesquisa de campo (2013).

O trabalho de campo consistiu na realização de diagnósticos socioambientais e no processo 
de capacitação das comunidades para a implantação da tecnologia. Optou-se pelo modelo de 
Diagnósticos Rápidos Participativos (DRP) proposto por Chambers (1994a e 1994b) e Verdejo 
(2010), e aplicou-se questionários junto aos chefes de família para quantificar aspectos relacionados 
aos serviços de saneamento básico. As observações in loco possibilitaram o reconhecimento 
das necessidades comunitárias e favoreceram a escolha do banheiro seco com câmara única 
bicompartimentada, o Bason.

Para a implantação dos Bason’s partiu-se da constatação que as comunidades possuíam 
potencialidades humanas e materiais que foram mobilizadas para as capacitações e oficinas que 
ocorreram aos finais de semana (sábados). Os participantes foram ensinados como se constrói o 
Bason e escolheram os locais para a sua implantação. Os banheiros estão localizados em espaços 
coletivos próximos a igrejas, escolas e associações de moradores.

RESULTADOS ALCANÇADOS

A partir das visitas a campo e da realização dos Diagnósticos Rápidos Participativos (DRP’s) 
constatou-se que as comunidades desenvolvem a agricultura, a pesca e o extrativismo vegetal 
como principais atividades de subsistência através de técnicas tradicionais características das 
comunidades situadas zona rural do Maranhão. 
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Os serviços de saneamento básico também se mostraram pouco satisfatórios. Na coleta 
e disposição dos esgotos sanitários predominam fossas rudimentares, e o abastecimento e 
armazenamento de água são caracterizados pela utilização de poços e rios, e tanques construídos 
em alvenaria. Na maioria das residências não é realizada a desinfecção da água para o consumo, 
o que contribui para a ocorrência de doenças de veiculação hídrica entre os moradores. Na tabela 
2 são apresentadas as condições de saneamento básico nas comunidades.

TABELA 2 - Condições de saneamento básico nas comunidades

COMUNIDADES

COLETA DE ESGOTOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA

FOSSA 
RUDIMENTAR

FOSSA 
SÉPTICA

OUTRA POÇO RIO OUTRA TANQUE
CAIXA 

D’ÁGUA
OUTRA

Belém 70% 28% 2% 77% 23% 92% 7% 1%

Boa Vista 80% 18% 2% 12% 88% 93% 6% 1%

Pindobal 87% 10% 3% 75% 25% 95% 3% 2%

Casca Grossa 90% 6% 4% 90% 10% 96% 3% 1%

Jacareí dos Pretos 95% 3% 2% 20% 80% 98% 1% 1%

Centro do Meio 74% 25% 1% 80% 20% 94% 5% 1%

Bom Gosto 97% 2% 1% 72% 28% 96% 3% 1%

Santa Cecília 94% 4% 2% 35% 65% 97% 2% 1%

Santa Helena 84% 15% 1% 30% 70% 91% 8% 1%

São João dos Costas 86% 10% 4% 67% 33% 95% 2% 3%

Fonte: Pesquisa de campo (2013).

Os resultados apresentados na tabela 2 são explicados com auxílio do gráfico 1 que mostra 
a limitada abrangência da coleta dos esgotos nos municípios do Baixo Munim. Afirma-se também 
que os dados são parte de um contexto mais amplo. De acordo com o IMESC (2010), cerca de 70% 
da população rural maranhense não possuem acesso aos serviços de coleta dos esgotos sanitários, 
ocasionando o uso das fossas sépticas.

Após análise dessas características socioeconômicas, partiu-se para a implantação dos 
banheiros secos. Em decorrência de problemas técnicos (falta de locais adequados) e estruturais 
(limitações dos estabelecimentos comerciais locais), as placas de plastocimento dos Bason’s foram 
confeccionadas em São Luís-MA. Na tabela 3 são apresentados os materiais utilizados para a 
confecção das placas dos Bason’s.

Os valores variam conforme o local de compra, e nas comunidades são mais elevados devido às 
dificuldades de acesso e transporte. Por essa razão, optou-se pela compra dos materiais em centros 
comerciais localizados em São Luís. Com essa iniciativa, conseguiu-se padronizar a confecção das 
placas e diminuir os custos.
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TABELA 3 - Materiais utilizados para a confecção das placas dos Bason’s (por unidade)

ORD. MATERIAIS ESPECIFICAÇÕES QUANTIDADE

01 Peças de madeira Paparaúba

02 Chapa de madeirite Dimensões: 1,10 x 2,20 m

03 Pregos

04 Cimento

05 Areia

06 Tela plástica mosquiteiro Largura: 1,5 m 10 m

07 Arame recozido 18 0,5 kg

08 Tubo de PVC para esgoto DN 100 mm 01

09 Joelho de PVC para esgoto DN 100 mm 01

10 Barra de aço DN 10 mm (3/8”) 01

11 Tampa de assento sanitário 01

12 Chapa metálica DN 0,20 m 01

13 Lata de tinta Esmalte sintético - cor preta 01

Fonte: Pesquisa de campo (2013).

Conforme propõe Lengen (2008), as placas foram confeccionadas em local com piso nivelado 
(plano); o processo de cura ocorreu à sombra em um período de tempo de uma semana; e a areia 
utilizada foi peneirada para retirada de material de maior granulometria. Para o chumbamento 
(colagem) das placas utilizou-se massa preparada com cimento e água, e a secagem requereu um 
período de 24 (vinte e quatro) horas. As placas foram envolvidas com arame recozido para evitar a 
soltura, e as manivelas foram posicionadas antes do chumbamento das placas C. As placas B, que 
servem como assento do sanitário, foram as últimas peças encaixadas. Após a montagem das placas, 
foi posicionada uma tampa de assento sanitário. Na fi gura 2 mostra-se a construção do Bason.

FIGURA 2 - Construção do Bason:

(A) confecção das placas; (B) chumbamento; (C) câmara com assento

Fonte: Pesquisa de campo (2013).
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No projeto original constava apenas a construção da câmara de compostagem. Devido à 
carência das comunidades, foi construído um abrigo modelo casinha com infraestrutura adequada 
para melhor atendimento das comunidades (SILVA et al., 2013). A construção dos abrigos demandou 
uma área superfi cial de 1,9600 m2, sendo 1,40 m de largura e 1,40 m de comprimento, e utilização 
de materiais empregados na construção civil.

No abrigo foi incluída uma pia com bombona plástica e um mictório solicitado pelas mulheres. 
Para disposição da urina foram construídas pequenas fossas com dimensões 0,60 x 0,70 m de 
largura e 0,40 m de profundidade. Na fi gura 3 são apresentadas as estruturas dos abrigos.

FIGURA 3 - Estruturas dos abrigos: (A) pia; (B) bombona; (C) fossa para urina; (D) mictório

Fonte: Pesquisa de campo (2013).

No interior dos abrigos foram adicionadas placas informativas e cartilhas sobre o Bason para 
aqueles que não participaram das capacitações e ofi cinas. As cores dos abrigos foram escolhidas 
pelas comunidades para facilitar a visualização. O azul na parte inferior e nas portas evita o 
acúmulo de sujeira proveniente do período chuvoso. O amarelo facilita a visualização. Na fi gura 
4 é apresentada a decoração dos abrigos.

FIGURA 4 - Decoração dos abrigos: (A e B) placas; (C) cartilhas, (D) disposição das cores

Fonte: Pesquisa de campo (2013).
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Para cada banheiro foram despendidos os seguintes valores: Bason (câmara de compostagem) 
– R$ 211,50; abrigo – R$ 1.175,50; decoração dos abrigos – R$ 210,00. O custo total para construção 
de cada unidade foi R$ 1.597,00. Na execução do projeto não foram considerados os custos de 
mão-de-obra. Partiu-se do pressuposto que as comunidades possuíam recursos humanos que 
foram mobilizados para a implantação da tecnologia.

O projeto considerou também a dificuldade de acesso às comunidades, o regime pluviométrico 
da região (evitou-se trabalhar no período chuvoso), e o tempo disponível pelos moradores. Na 
tabela 4 é apresentado o quantitativo de participantes no processo de implantação dos Bason’s.

TABELA 4 - Quantitativo de participantes na implantação dos Bason’s

COMUNIDADES
TOTAL DE PARTICIPANTES

CAPACITAÇÃO OFICINAS

Belém 20 08

Boa Vista 22 10

Casca Grossa 18 07

Pindobal 23 09

Centro do Meio 19 06

Jacareí dos Pretos 24 10

Bom Gosto 20 09

Santa Cecília 21 06

Santa Helena 17 07

São João dos Costas 19 06

Fonte: Pesquisa de campo (2013).

Os resultados na tabela 4 mostram a pequena participação social no processo de capacitação 
e, em menor escala, nas oficinas. Chambers (1994a e 1994b) e Verdejo (2010) destacam que 
o desenvolvimento de atividades na zona rural pode enfrentar dificuldades, dentre as quais a 
participação social é mais significativa em razão do tempo disponível pelas comunidades.

Dagnino (2004 e 2009) também assinala que os processos de difusão das tecnologias 
sociais e transferência tecnológica ainda enfrentam um grande desafio relacionado à aceitação 
das comunidades para as quais são propostas. Tal acontece porque na maioria dos casos essas 
tecnologias e sua utilização são planejadas fora das comunidades para as quais são pensadas, o 
que causa estranhamento e resistência ao se chocarem com fatores culturais.

O projeto mostrou as viabilidades técnica, econômica e social para implantação do banheiro 
seco como alternativa para o tratamento de dejetos humanos na zona rural da Região de Planejamento 
do Baixo Munim. Porém, menos de 15% dos moradores em cada comunidade utilizam os banheiros, 
situação que permite um conjunto de reflexões sobre os paradoxos, potencialidades e limites da 
sociedade moderna.

Apesar de a sociedade contemporânea fundamentar-se nos pressupostos da modernização, 
que inclui o desenvolvimento sustentável e a higienização, convive com o que se poderia designar 
atrasado. Considerando o tema do projeto - os cuidados com a higiene pessoal, os hábitos íntimos 
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(ato de utilizar o banheiro) - pode-se dizer que a problematização incorre em tocar nos hábitos 
e nos costumes coletivos e pessoais. Remete a noções incorporadas e estruturantes das pessoas 
(SOLER, 2010; FOUCAULT, 2009; BOURDIEU, 2003) e, portanto, sua modificação não acontece 
de forma rápida.

A comparação entre os banheiros trabalhados – a fossa rústica (na qual o usuário faz 
suas necessidades sobre um assoalho de madeira) e o banheiro seco (no qual o usuário faz suas 
necessidades em um vaso) - as lógicas, estéticas e concepções veiculadas permitem dimensionar 
a diferença e, por conseguinte, as dificuldades encontradas para implantação dos Bason’s nas 
comunidades situadas na zona rural da Região de Planejamento do Baixo Munim.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir de uma leitura técnica e acadêmica, o banheiro seco Bason mostrou-se alternativa 
adequada para as comunidades situadas na zona rural da Região de Planejamento do Baixo Munim-
MA, pelos pressupostos de baixo impacto ambiental e melhoria das condições de saneamento 
da população local (coleta e disposição dos esgotos domésticos). Porém, o valor de R$ 1.597,00 
mostrou-se pouco satisfatório para a realidade trabalhada.

Os resultados afirmam também a viabilidade social para a implantação da tecnologia, desde 
que sejam considerados aspectos como o conhecimento das comunidades em relação aos banheiros 
secos, o interesse das comunidades em participar das capacitações e oficinas, e a sua participação 
efetiva no processo. 

Diante dos resultados apresentados, recomenda-se que os projetos de banheiros secos 
devem adequar-se à realidade social, econômica e ambiental de cada localidade na medida em que 
a promoção de saúde constitui um dos objetivos dos trabalhos e projetos relativos ao saneamento 
básico.
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THE TERRITORY OF ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY: THE CREATION CASE OF ‘PARQUE 
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RESUMO. Este trabalho de pesquisa está vinculado às observações realizadas durante o desenvolvimento da tese 
de doutoramento desenvolvida no Programa de Pós-graduação em Geografia na Universidade Estadual de Maringá, 
em conjunto com as reflexões realizadas no Grupo de Estudo de Redes de Poder, Migrações e Dinâmicas Territoriais 
– GEPES. Especificamente o território do Parque Estadual das Várzeas do rio Ivinhema foi construído por meio de 
medida compensatória entre o Estado de Mato Grosso do Sul e a Companhia Energética de São Paulo, para isso foi 
necessário a aquisição de 45 (quarenta e cinco) propriedades rurais privada que mantinham atividades econômicas 
ligadas ao setor agropecuário, durante este trâmite de compra/venda das propriedades foi possível identificar que 
a construção deste território entre negociação Estado e Construtora, alicerçou-se no ideário de sustentabilidade 
ambiental. Atualmente, no Brasil, as Unidades de Conservação (UC) são criadas em decorrência do Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação (Lei nº 9985, 18 de julho de 2000), esta lei normatizou duas categorias de UCs: Unidade 
de Conservação de Uso Sustentável e Unidade de Conservação de Proteção Integral, esta última corresponde a 
categoria do Parque em questão. Portanto, o objetivo deste trabalho é discutir a transformação do território para 
satisfazer a sustentabilidade ambiental. Neste caso, considera-se sustentabilidade ambiental a relação existente entre 
os elementos da Natureza, e não necessariamente a relevância destes para a sociedade, é importante destacar que o 
ideário de sustentabilidade foi originado a partir da 1ª Conferência Mundial das Nações Unidas para o Meio Ambiente. 
E, após esta reunião, segue estruturada no modelo de desenvolvimento social global, dicotomicamente há diretrizes 
em políticas públicas de preservação e conservação ambiental, mas por outro lado, a sociedade segue estruturada em 
produção de excedente e alto consumo. Metodologicamente esta discussão está correlacionada ao conflito gerado com 
a criação do PEVRI, para isso foi realizado levantamento de dados primários e secundários, observações em reuniões 
do Conselho Consultivo do PEVRI e leituras de obras bibliográficas.

Palavras-chave. Território, Unidades de Conservação, Sustentabilidade Ambiental.

ABSTRACT. This research is linked to the observations made during the development of the thesis developed in 
the Graduate Program in Geography at the State University of Maringa, together with the reflections in the Study 
Group Network Power, Migration and Territorial Dynamics - GEPES. Specifically the territory of the Parque Estadual 
das Várzeas do Rio Ivinhema was built through compensatory measure between the Estado de Mato Grosso do Sul 
and the Companhia Energética de São Paulo, it was necessary for the acquisition of 45 (forty five) private farms 
who held economic activities related to agriculture sector during this proceeding to sale/purchase of properties, 
we found that the construction of this negotiation between state and territory construction, its foundations in the 
ideals of environmental sustainability. Currently, in Brazil, the Conservation Units (CU) are created as a result of the 
Sistema Nacional de Unidade de Conservação (Lei nº 9985, July 18, 2000), this law has standardized two categories 
of CUs: Unit Conservation and Sustainable Use units of Integral Protection Conservation, the latter corresponds 
to the Park category in question. Therefore, the aim of this paper is to discuss the transformation of the territory 
to meet environmental sustainability. In this case, it is considered environmental sustainability of the relationship 
between the elements of nature, and not necessarily their relevance to society, it is important to note that the 
ideas of sustainability originated from the 1ª World Conference of the United Nations Environment. And, after this 
meeting, following structured in global social development model, dichotomously there guidelines on public policies 
for environmental preservation and conservation, but on the other hand, the company follows structured surplus 
production and high consumption. Methodologically this discussion is correlated to the conflict generated by the 

(GEO)POLÍTICAS DO MEIO AMBIENTE, GESTÃO DOS RECURSOS E SUSTENTABILIDADESEIXO II
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creation of PEVRI for this survey was conducted of primary and secondary data, observations at meetings of the 
Advisory Council of PEVRI readings and bibliographical works. 

Keywords. Territory, conservation units, environmental sustainability.

APRESENTAÇÃO

O PEVRI é uma Unidade de Proteção Integral (UPIs) e tem como objetivo a preservação da 
natureza, admitindo-se apenas o uso indireto de seus recursos. Está vinculado indiretamente e as 
atividades de pesquisas; visitações com fins educacionais como, por exemplo, aulas de educação 
ambiental.

As atividades indiretas previstas no uso das UCs devem estar descritas e regulamentadas 
através do Plano de Manejo (documento criado para cada Unidade de Conservação) que regulamenta 
a área de conservação ambiental e sua zona de amortecimento (perímetro de transição entre as 
áreas às atividades econômicas e à preservação ambiental). 

O objetivo de criação e implantação de UC é garantir a proteção e conservação das espécies 
e processos ecológicos naturais, esta finalidade inclusa na legislação brasileira é diagnóstico e 
condições para a construção de planos de manejo. No grupo de UPIs as categorias que se destacam 
são: Estação Ecológica; Reserva Biológica; Parque Nacional; Monumento Natural; Refúgio da Vida 
Silvestre.

Especificamente o PEVRI abrange os municípios de Jateí (42.846,0575 ha), Naviraí 
(16.284,8512 ha) e Taquarussu (14.214,2413 ha), inserido na bacia do Rio Ivinhema possui uma 
área total de 73.345,15 há, no estado de Mato Grosso do Sul.

O PEVRI foi criado pelo decreto nº 9.278 de 17 de dezembro de 1998, como medida 
compensatória a construção da Usina Hidrelétrica Engº Sérgio Motta conhecida popularmente 
por Porto Primavera, localizada no rio Paraná, na divisa entre os estados de São Paulo e Mato 
Grosso do Sul.

Atualmente o PEVRI recebe este nome por causa das características físicas do ecossistema 
local, a paisagem da região é caracterizada por uma extensa planície aluvial e está localizada na 
bacia hidrográfica do rio Ivinhema (nome de origem indígena que significa “rio com duas foz”).

Conforme informações constantes no Plano de Manejo do PEVRI, a vegetação encontrada 
é predominantemente do bioma cerrado, porém pode-se observar manchas de mata atlântica. As 
várzeas é outra característica do local e servem, principalmente, de áreas de refúgio para animais 
e vegetais típico.

Como previsto no SNUC esta UC é de Proteção Integral e, sendo assim, seu uso está 
condicionado a atividades de pesquisa científica e educação ambiental com prévia autorização do 
órgão competente, neste caso o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL).

Esta UC está sob regimento do Estado de Mato Grosso do Sul, através do Instituto de Meio 
Ambiente de Mato Grosso do Sul, por meio da Superintendência de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos.

Este Parque Estadual foi à primeira Unidade de Conservação criada no estado de Mato Grosso 
do Sul, e também o primeiro a ter seu plano de manejo publicado e sua zona de amortecimento 
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criada por decreto, mas isso não minimiza as áreas de tensões nem divulga formas de negociação 
de compra/venda da terra para sua implantação.

Durante a implantação desta UC houve negociação fundiária e territorialidades que se 
estabeleceram com o objetivo da conservar os elementos naturais. Junto a estas, percebe-se os 
aspectos de singularidades perpassam a simples criação de uma UC e conjuga a complexidade de 
implantação como o estabelecimento de “novas” relações sócio-territoriais aos atores envolvidos 
diretamente e indiretamente ao processo.

Os municípios de Jateí, Naviraí e Taquarussu, que têm suas áreas atingidas pela construção 
do PEVRI recebem mensalmente recurso financeiro relacionado a área da UC, o ICMS1 ecológico, 
em contrapartida pela perda das atividades econômicas antes existentes no local. O valor do ICMS 
ecológico é calculado mediante ao tamanho da área do município que está localizado em território 
pertencente a Unidade de Conservação. 

PROBLEMÁTICA

Uma das críticas a este tipo de medida compensatória é a forma com que esta desconfiguram 
os espaços socialmente construídos e implanta pseudo-projetos de minimização de impactos 
ambientais e sociais. 

Concomitantemente representa o olhar e a prática moderna de fragmentação e individualização 
social, como se essas obras pudessem “devolver2, ou até mesmo resgatar3”, à população e aos animais, 
os valores e costumes que estão e estavam ligados diretamente ao seu espaço de moradia e trabalho.

Como particularidade nesta reflexão que permeia os grupos de poder e as UCs, e em sua 
totalidade, as transformações sociais têm sido marcadas por conflitos e contradições, mesmo 
sabendo que esta é uma característica de reprodução do modelo de produção e consumo capitalista. 
Nesta pesquisa pretende-se dar ênfase na observação e entendimento das territorialidades que 
dão suporte ao estabelecimento de poder por grupos dominantes ou resistentes ao processo, e 
não apenas focar em diagnóstico preliminar sobre a construção PEVRI vinculada a construção da 
barragem e do lago da Usina Hidrelétrica (UH) Engº Sérgio Motta.

Neste propósito percebe-se “novas” territorialidades, estabelecidas nas relações de constituição 
dos grupos de poder, que modificam não somente o território, mas também as relações entre os 
atores envolvidos. 

Além de conflitos e contradições há acordos pacíficos firmados entre grupos de poder, pois 
assim como as territorialidades construídas em forma de resistência, percebe-se que negociações 
econômicas ultrapassam os interesses de pertencimento ao local, as contradições geralmente são 
mais significativas no processo de implantação das UCs, por ser neste período que os atores sociais 
irão notar as transformações.

1 Segundo Constituição Art. 155, Inciso II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interesta-
dual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. No caso do ICMS ecológico é um Tributo 
direcionado aos Municípios, Estados e Distrito Federal para utilização em ações de preservação e educação ambiental. 

2 A palavra devolver, aqui empregada, é utilizada no sentido em que essas pessoas ou famílias tiveram algo retirado, e os projetos “sociais” devol-
verão toda a espacialidade retirada.  

3 Já a palavra resgatar, aqui empregada, é utilizada no sentido em que essas pessoas ou famílias tiveram algo tomado de si, e os projetos irão 
reavivar o que parece estar oculto.
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Em consonância com a reflexão de implantação das UCs, pensa-se que no complexo processo 
há, segundo Pereira (2005, p. 121): “(des)construção dos lugares por meio da (re)criação de paisagens 
e da “adequação” da diversidade de representações promotoras de tensões e conflitos colocam em risco a 
qualidade dos espaços protegidos, destacando a (im)possibilidade do Estado de atender aos interesses 
díspares na/da sociedade”. No caso PEVRI avalia-se que o risco é justamente a (re) construção de 
territorialidades não pertencentes ao território, e consequentemente a existência de tensões 
frente ao uso da terra.

Para isso, o entendimento sobre os conflitos e tensões/resistências geradas na implantação 
das UCs é observado, nesta pesquisa, uma vez que o estudo de caso está alicerçado sob a ótica da 
(re)construção de um determinado território. (Re)construção no sentido de que as relações de 
poder existentes no território vão permanecer e dialeticamente se transformar, mas ainda, essas 
relações de implantação de UC cria-se condições para o surgimento de relações de poder inexistentes 
ao território, dando espaço para o surgimento de conflitos entre grupos e atores sociais.

QUESTÃO CENTRAL

Considera-se como tese central de que as Unidades de Conservação são territórios socialmente 
construídos por relações de poder, em que cada grupo ou ator de poder impõe suas necessidades, 
por meio e estabelecimento de “novas” territorialidades ao espaço geográfico local.

Para este estudo entende-se por ator4 de poder, um ser social, o qual é possuidor de poder 
na relação de oposição estabelecida socialmente com outro ser. Sendo assim, o poder é relacional 
de um/para com o outro ser social durante o processo de construção coletiva do território. Já o 
grupo de poder, foi pensado como o universo de dois ou mais seres sociais que se unem mediante 
o poder estabelecido na disputa e resistência a uma causa específica.

Os grupos de poder não possuem unidades físicas delimitadas no espaço social, a materialização 
destes grupos é a própria relação de poder estabelecida entre os atores que o integram, podendo 
ter diferentes interesses vai depender do que o grupo fomentará em oposição a outro. 

Os atores e grupos de poder só existe na mediação do poder de um para com o outro, 
portanto, o poder é relacional, sendo possível a união, e, ao mesmo tempo a fragmentação do 
coletivo mediante disputas e resistências ao poder oposto.

Neste caso, o PEVRI está sendo observado mediante a tese de que o poder estabelecido para 
a criação e implantação do Parque entre os grupos e atores estavam atrelados a interesses externos 
ao território, ao criar o parque o poder de cada grupo fixará ao território “novas” territorialidades.

Assim, o poder passa da instância de disputa e resistência, e transforma-se em territorialidades 
materializadas na relação com outros elementos já existentes no território da UC. Ao exemplificar este 
fato, pode-se considerar a seguinte observação, o território foi ocupado por propriedades privadas 
com atividades ligadas ao setor agropecuário, ao criar a UC, essas propriedades transformam-se 
em espaços públicos e não mais privados, e ainda sem essas atividades econômicas. 

As propriedades que transformaram-se em pública (UC) serão organizadas mediante as 

4 A relação social construída pelo ator é um ato, para JAPIASSU & MARCONDES (1996, p. 19) a palavra ato é originada do latim: actum, que sig-
nifica fato realizado, sendo, portanto: 1. Todo o exercício voluntário de poder material, ou espiritual, por parte do homem. 2. Um ser em ato é um ser 
plenamente realizado, por oposição a um ser em potência de devir ou em potencialidade (Aristóteles). 
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normativas do Estado, e internamente as territorialidades não serão mais intermediadas por peões 
e patrões, bovinos e onças, e sim por poderes constituídos externo ao território, como a proibição 
do turismo, da pesca, entre outras atividades humanas.

O PEVRI, portanto não é a única constituição de território com territorialidades externo 
ao local, mas representa a construção histórica-social das relações de poder mediante a criação e 
implantação de UC no Brasil, para isso, é necessário caracterizar especificamente o território em 
questão.

Historicamente, as reflexões aqui realizadas, estão datadas em dois momentos históricos 
distintos, sendo o primeiro meados ao da década de 90 do século XX, quando se deu a criação; e 
início dos anos 2000 até a atualidade, do século XXI, com a implantação do Parque, esses momentos 
históricos estão intrinsecamente correlacionados, mas é necessário destacar porque trata-se do 
tempo social, não necessariamente registrado em dias e horas mas em fatos que marcaram os 
acordos estabelecidos entre proprietários de terra e Estado. 

A história de criação do PEVRI qualifica a tese, porque em conjunto com a implantação da 
UC poderá apresentar territorialidades que estavam/ficaram/transformaram/surgiram com a 
territorialização do parque.

INTERLOCUÇÃO TEÓRICO-CONCEITUAL

Para compreender teoricamente o poder, e de que forma esses Grupos se organizam, é 
necessário considerar que poder é relacional e está presente em todas as formas de relações sociais. 
Para Bobbio (1987, p. 77), a construção filosófica o poder aparece na intermediação da explicação 
entre a Política e o Estado, para explica-lo existe três teorias fundamentais: a substancialista, a 
subjetivista e a relacional.

Nas teorias substancialistas, o poder é concebido como uma coisa que se possui e se usa como 
um outro bem qualquer. Típica interpretação substancialista do poder é a de Hobbes, segundo 
a qual “o poder de um homem... consiste nos meios de que presentemente dispõe para obter 
qualquer visível bem futuro”[1651, trad. It. p. 82]. Que estes meios sejam dotes naturais, 
como a força e a inteligência, ou adquiridos, como a riqueza, não altera o significado precípuo 
do poder entendido como qualquer coisa que serve para alcançar aquilo que é o objetivo do 
próprio desejo.

O poder para Hobbes é explicado principalmente com a possibilidade de que é uma coisa 
que se têm, de forma natural ou adquirida, por causa da explicação dos tipos de Governos. No 
contexto explicativo, considerar-se a Monarquia, a qual destaca-se o poder nato ao governante, 
aquele que governa nasce com o poder de governar o território, já na Democracia o poder do Estado 
é transferido para o governante mediante a “conquista” dos votos.  

Além de Hobbes e Bertrand Russell são considerados no desenvolvimento de suas teorias 
substancialistas, por Bobbio. 

Para Bobbio o autor Bertrand Russell (1938), considera que o poder consiste na “produção 
dos efeitos desejados” e pode assumir enquanto tal três formas: poder físico e constritivo, poder 
psicológico e poder mental. Essas formas de poder estariam representada nas relações humanas 
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de tal forma que se materializa na atuação do poder militar, das ameaças e da persuasão.
Assim, Hobbes e Bertrand Russell são considerados substancialistas por teorizar o poder 

enquanto fenômeno de diferente origens, os dois autores mencionados por Bobbio apresentam 
diferentes formas do Poder se estruturar perante a sociedade, no primeiro caso, considerando as 
formas natural e adquiridas, e no segundo, as formas físicas e constritivo, psicológica e mental.

Já na interpretação realizada teoricamente por Locke (1964, II, XXI) é caracterizada por 
ser tipicamente subjetivista, para Locke apud Bobbio (1987, p. 77) “que por ‘poder’ entende não a 
coisa que se serve para alcançar o objetivo mas a capacidade do sujeito de obter certos efeitos”, assim, 
partindo das teorias subjetivistas o Poder poderia ser visto como algo inerente a ao sujeito aquilo 
que já está determinado.

No caso, do trabalho de pesquisa desenvolvido na verificação dessa tese, não é possível 
utilizar-se das teorias de Locke, visto que o Poder estruturados nos Grupos de Poder em destaque, 
é processo de ordem flexível, dado momento da história, aparece no processo como dominador 
ou dominado.

Para Bobbio (1987, p. 82) são vários os critério que foram adotados por pesquisadores, para 
definir o poder, “a definição de poder político como o poder que está em condições de recorrer em última 
instância à força (e está em condições de fazê-lo porque dela detém o monopólio) é uma definição que se 
refere ao meio de que se serve o detentor do poder para obter os efeitos desejados”. [Grifo nosso]

O meio de que se serve, está vinculado a análise nessa tese quando apresentamos os elementos 
estruturantes do poder em um determinado Grupo, assim a economia, a ideologia e a política é o 
meio pelo qual o dominador domina o Grupo dominado. 

Coube para Locke refletir de modo subjetivista, por entender que o objeto de análise desse 
pesquisador esteve atrelado a observação dos soberanos em relação aos súditos, e juristas com o 
ordenamento jurídico.

E além das teorias substancialista e subjetivista, desenvolvidas respectivamente por Hobbes 
e Russell, e por Locke, é necessário destacar a teoria relacional do poder, teoria, essa, fundamental 
para a verificação da tese de que os Grupos de poder são estruturados mediante o poder estruturante 
externos ao território que irão atuar. Bobbio (1987, p. 78) destaca que o “conceito relacional de Poder 
é a interpretação mais aceita no discurso político contemporâneo”, definindo “[...] que por “poder” se 
deve entender uma relação entre dois sujeitos, dos quais o primeiro obtém do segundo um comportamento 
que, em caso contrário, não ocorreria”.

Esse conceito é desenvolvido nas teorias de Robert Dahl, considerando que a relação entre 
atores é estabelecida na mediação da indução, sendo um ator induzido por outro a atuar socialmente 
de forma anteriormente não atuada. Assim, sendo o Poder é constituído na mediação relacional 
entre o ator dominado e o dominador, ao ponto de que essa atuação estrutura um determinado 
Grupo.

O Grupo de poder estará estruturado na estruturação relacional de um Grupo com interesses 
contrário, da mesma forma como acontece entre os atores de poder, os Grupos de poder são a 
negação da estruturação do grupo contrário aos seus interesses.

Para DAHL (apud BOBBIO, 1987, p. 78): 
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A influência [conceito mais amplo, no qual se insere o de poder] é uma relação entre atores, na 
qual um ator induz outros atores a agirem de um modo que, em caso contrário, não agiriam” 
[ 1963, trad, it. P. 68]. Enquanto relação entre dois sujeitos, o poder assim definido está 
estreitamente ligado ao conceito de liberdade; os dois conceitos podem então ser definidos 
um mediante a negação do outro: “O poder de A implica a não liberdade de B”, “A liberdade de 
A implica o não-poder de B. (Grifo nosso)       

Esses aqui considerados elementos estruturantes, para Bobbio é a tipologia para explicar o 
meio estabelecido pelos Grupos de poder.

Para o autor citado no parágrafo anterior, o poder econômico é caracterizado pela mediação 
da riqueza, o poder ideológico pelo saber e o poder político pela força. 

O poder econômico é para Bobbio (1987, p. 82) “[...] aquele que se vale da posse de certos bens 
necessários ou percebidos como tais, numa situação de escassez, para induzir os que não os possuem a 
adotar um certa conduta”.

Assim, o poder econômico é característica de um determinado Grupo de poder quando a 
mediação dá-se pelo montante de bens ou propriedades pertencentes de forma privada ao Grupo. 
O poder econômico pode estar presente em diferentes formas de organização social, basta ter um 
ator ou Grupo que possua a riqueza que o outro ator ou Grupo não possui. Na forma de organização 
feudal, mercantil e capitalista essa característica é estruturada em todas as relações, como no caso 
da relação estabelecida entre o proprietário dos meios de produção e o proprietário do trabalho, 
o fato do trabalhador estar na condição de dominado, é o proprietário dos meios de produção que 
regulamentará a forma como esse irá desenvolver suas atividades laborais. 

No objeto de pesquisa, é identificável os Grupos de poder: CESP, ENGEA Proprietários de 
terra, THEMAG e UMAH, visto que o poder econômico contido na relação desses Grupos faz 
com que o território do PEVRI seja criado, economicamente a CESP é a empresa construtora, 
empregadora do Consórcio formado por THEMAG/ENGEA/UMAH que ao mesmo tempo cada 
uma dessas empresas irão atuar de forma econômica por estarem vinculadas ao processo com a 
possibilidade econômica, na relação apenas entre CESP e Consórcio THEMAG/ENGEA/UMAH, a 
primeira é a dominadora e a segunda a dominada por ser contratante e contratada.

O poder ideológico, pode ser considerado como [...] aquele que se vale da posse de certas formas 
de saber, doutrinas, conhecimentos, às vezes apenas de informações, ou de códigos de conduta, para exercer 
um influencia sobre o comportamento alheio e induz membros do grupo a realizar ou não realizar uma 
ação.(BOBBIO, 1987, p. 82)

O PEVRI é a representação territorial da dominação dos Grupos de poder ideológico, uma 
vez que a ideologia do Desenvolvimento Sustentável está na consolidação de alguns Grupos, 
especificamente: o CONAMA e a SEMADES foram criados para fortalecer a ideologia nos órgãos 
de controle social e governamental e a legitimam.

A legitimação do DS por órgãos governamentais e de controle social, podem ser representados 
na forma de aprovação de projetos, políticas públicas, leis, acordos/negociações entre outros. 

As Universidades atuam como interventoras no processo de reordenamento territorial, por 
meio do desenvolvimento de projetos as Universidades podem produzir informações que tendencia 
tecnicamente e cientificamente a territorialização de elementos não presente no território, como 
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ações direcionadas a sustentabilidade ambiental.
E, no caso, das empresas do Consórcio formado por THEMAG/ENGEA/UMAH essas do ponto 

de vista ideológico, já estiveram presente na leitura realizada sobre o PEVRI e concomitantemente 
despontam como empresas formadas por Grupos de poder econômico e ideológico. Os aspectos 
econômicos já foram explicados e estão intimamente vinculadas aos elementos de ordem ideológica 
que fundamentam a criação dessas empresas. 

O fato de o Consórcio ser o responsável pelo EIA/RIMA, já demonstra que essas empresas 
são responsáveis por estudar e relatar as condições legais e as que precisam atenção durante a 
construção da Usina Hidrelétrica Eng. Sérgio Motta, seguindo as regulamentações imposta pelo 
Estado.

Os Grupos de poder que atuam na construção ideológica no caso específico do Desenvolvimento 
Sustentável, é composto por atores possuidores do saber, Bobbio (1987, p. 83), considera a 
importância social dos que sabem 

[...] sejam eles sacerdotes nas sociedades tradicionais, ou os literatos, os cientistas, os técnicos, os 
assim chamados “intelectuais”, nas sociedades secularizadas, porque através dos conhecimentos 
por eles difundidos ou dos valores por eles afirmados e inculcados realiza-se o processo de 
socialização do qual todo grupo social necessita para poder esta junto. 

O poder político presente na intermediação dos Grupos de poder na criação do PEVRI é o 
mais complexo ao ser avaliado, isso porque, a complexidade se dá na conjuntura estruturante de 
todos os Grupos, listados: CESP, CONAMA, IBAMA, Ministério Público do Estado de Mato Grosso 
do Sul, Proprietários de terras, SEMADES, Universidades e Consórcio THEMAG/ENGEA/UMAH, 
esse tipo de poder é [...] considerado como o sumo poder, isto é, o poder cuja posse distingue em toda 
sociedade o grupo dominante. (BOBBIO, 1987, p. 83)

Diferentemente do que se pensa, na contemporaneidade, a política não é sinônimo do poder 
contratual do Estado, ao contrário disso, diversos pesquisadores já se debruçaram para teorizar 
a política, mesmo não sendo objeto direto a construção epistemológica desse conceito, para essa 
tese, destaca-se alguns pensadores que construíram suas reflexões pautadas nesse conceito, como: 
Johannes Althusius, Aristóteles, Locke, Spinoza, Rousseau, Hobbes, Foucault, Dahl, Balandier e 
entre outros.

A política inicialmente serviu, para explicar as atividades dinamizadas pela polís, ou seja, 
aquelas que estavam vinculadas as decisões/interesses do Estado, e entendida posteriormente, não 
necessariamente o Estado é o possuidor da política, isso depende do processo social e histórico.

Para essa pesquisa, considera-se a Política como a forma de atuação de um ator ou Grupo 
que detém o poder dominante, é por tanto, a materialização das relações sociais de poder, entre a 
diversidade social, existe, aquele ator ou grupo que detém o poder perante os demais, considerando 
que há em essência o Poder coativo.

A Política é o que difere o grupo entre dominado e dominador, para Bobbio (1987, p. 83) 

De fato, o poder coativo é aquele de que todo grupo social necessita para defender-se dos ataques 
externos ou para impedir a própria desagregação interna. Nas relações entre os membros de 
um mesmo grupo social, não obstante o estado de subordinação que a expropriação dos meios 
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de produção cria nos expropriados, não obstante a adesão passiva aos valores transmitidos por 
parte dos destinatários das mensagens emitidas pela classe dominante, apenas o emprego da 
forca física serve para impedir a insubordinação e para domar roda forma de desobediência. 

A força política, para essa tese tem sido construída no sentido de que as relações de contradição 
entre os Grupos de poder, atuantes na construção do PEVRI aconteceu de maneira conflituosa. 
Para compreender a territorialização dessas forças é possível caracterizar todos os grupos enquanto 
Grupos estruturantes do poder Político, como mencionado.

A força coativa desses Grupos está presente na relação territorializada nas disputas, não 
necessariamente armada, como também nas disputas econômicas e ideológicas. Um fato destacado, 
para justificar essa afirmação, é a disputa judicial que alguns proprietários de terras firmaram com 
a CESP, como as demais reflexões realizadas posteriormente. 

Enfatizar a complexidade existente no estabelecimento das relações de poder é necessário, 
principalmente, porque existe a possibilidade na disputa de poder as relações são estabelecidas 
em igualdade, isso é a força política de cada Grupo de poder pode ter soma zero, isso é nenhum 
ganha nem perde na disputa.

Assim, na “guerra” travada pelos Grupos de poder pode ocorrer a combinação, soma zero, 
essa teoria desenvolvida por Robert Dahl teoria da soma zero.

Robert Dahl e Claude Raffestin corrabora, com as reflexões ao mencionar que o poder não pode 
ser confundido com a palavra influência, o Grupo que domina o outro mediante o estabelecimento 
do poder de diferentes formas, é estabelecido originalmente pela atuação do próprio poder, o que 
separa os Grupos ou atores é o poder.

Por outro lado, a influência é a forma de atuação do Grupo mediante as relações sociais,  

“Existe um acordo geral sobre o fato de que os termos referente à influência designam relações entre 
humanos” (DAHL, 1973, p.52). Isso só pode ser convenção de ideologia, sobre a qual teríamos 
condições de nos estender longamente. A relação entre o latifundiário e o minifundiário na 
América Latina é de poder ou de influência? É permitido hesitar diante do caráter oportuno da 
discussão entre influência e poder [...].  “Para essa sociedade, o poder será definido como resultante 
da necessidade de lutar contra a entropia que a ameaça de desordem” (BALANDIER, op. cit., p. 43). 
(RAFFESTIN, 1993, p. 54)

Assim, o poder tem sua natureza vinculada estreitamente na organização da vida humana 
em sociedade, não é possível realizar uma definição do conceito porém, é necessário refletir que 
o poder não é abstrato, ou melhor o abstrato e o concreto são pares dialético. 

Mesmo de forma aparentemente pouco conflituosa a criação do PEVRI reestabeleceu “novas” 
territorialidades, considerando a transformação do poder estabelecido, pode-se considerar que 
este território foi transformado na mediação do poder político das instituições estatais.

Sabe-se que toda transformação territorial reestabelece poder e funções aos elementos 
existentes no lugar, ora se há elementos que permanecem/resistem, há também aqueles que são 
excluídos do processo; a exclusão no caso das UCs, devem ser entendidas como os seres humanos 
e também elementos da natureza, para compreender isso, serão destacados aqui os elementos 
presentes no território do PEVRI que de alguma forma interferiu na decisão dos grupos de poder 
pela escolha do local.
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RESULTADOS PARCIAIS

Foi possível visualizar a criação do PEVRI como medida compensatória, aos danos ambientais 
causados em decorrência da construção da Usina Hidrelétrica Eng.º Sérgio Motta. Sua implantação 
ocorreu em territórios municipalizados com diferentes formas de ocupação humana, ao tratar a 
ocupação humana, em relação ao território, diretamente, esta se correlaciona a forma de uso e 
ocupação da terra.

Mesmo sendo uma “Unidade”, que pressupõe a homogeneidade dos elementos que a compõe, 
nesse caso o processo de criação do Parque precisou ser estruturado de três formas distintas, os 
grupos de poder existentes na década de 40, 50 e 60 do século XX, não necessariamente estavam 
presentes na década de 90, porém a construção histórica de cada município deve ser levada em 
consideração.

O Parque surge apoiado na ideia de conservação da natureza, mas como já visualizado, e tese 
desta pesquisa este interesse não necessariamente pertence ao local onde será criado a UC, no caso 
do PEVRI o histórico dos municípios mesmo apresentando disparidades, todos os três municípios 
foram povoados durante o desenvolvimento de um tipo de atividade econômica.

Neste caso, as atividades econômicas correlacionam ao setor primário de produção, agricultura, 
pecuária e extrativismo, todas essas atividades humanas, no capitalismo, modo de organização 
social do Brasil no referido período, é apropriada pelo modelo de produção industrial e executada 
para satisfazer a necessidade de produção de excedente e alto consumo.

Assim, as UCs são historicamente territórios já ocupados, e territorializados por grupos 
com interesses distintos, enquanto prevalece o poder econômico dos proprietários de terras, 
é estabelecido ideologicamente o poder de grupos organizados politicamente para satisfazer a 
necessidade ambiental.

Pode-se dizer que para esta tese, o poder econômico dos grupos de poder e atores de poder 
do território dos três municípios são questionados no momento em que o interesse econômico 
do grupo de poder da CESP é normatizado pelo Estado.

Nesse caso, o Estado será o intermediador do processo de criação do PEVRI, e as atuações 
dos órgãos representativos do Estado indicaram, assim como o consórcio responsável pelo EIA/
RIMA da UH Porto Primavera, o apoio institucional ao poder ideológico de conservação dos 
elementos naturais.

Sendo possível considerar que a os eixos estruturantes, são estruturados socialmente, esses 
aspectos internos da composição de cada empresa fomenta a participação dessas enquanto Grupo 
de poder na dominação dos outros Grupos, durante o processo, principalmente, decisório das 
ações de criação do PEVRI.

Em suma, a sociedade contemporânea está organizada socialmente em Grupos de poder, 
entre os Grupos de poder, há mais Grupos dominados do que dominantes; assim, os Grupos 
dominantes são detentor dos elementos estruturantes do poder, e, esse elemento promove, em 
alguns casos, a materialização de elementos com diferentes características.  

Assim, os Grupos são estabelecidos mediante o poder, porém o poder não é fixo, é transformado 
na relação estabelecida entre Grupo-Grupo e Grupo-Ator. No entanto, sob outras perspectiva 
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pode ser que o pesquisador entenda esses mesmos Grupos organizados diferentemente do que 
está posto nessa tese.

O que se comprova é que os elementos estruturadores do poder esses Grupos não está 
originalmente vinculado ao lugar de criação do PEVRI, o poder não é local, no período de criação 
do PEVRI está distante da realidade territorializada.

Ao pesquisar a origem histórica dos municípios verificou-se que esses foram estabelecidos 
com o objetivo público e privado da exploração dos recursos naturais enquanto matéria prima. 
Nesse caso, pode-se destacar que era o modelo estruturante do Grupo de Poder dominador do 
território que decidia sobre o uso do território.

O PEVRI teve a sua forma territorial redefinido, o que anteriormente estava dividido, e 
politicamente fragmentado em 3 municípios, tornou-se uma unidade, Unidade de Conservação 
delimitada e estabelecida fisicamente; a estrutura organizacional do poder dos Grupos, considerando 
os três tipos de poder, legitimou a forma e a estrutura de organização fundiária do território, e 
ainda, a função da terra, anteriormente, estabelecida para a produção agropecuária, com a UC a 
área é legitimada para a conservação dos elementos da Natureza, ficando, assim “intocada” pelas 
atividades econômicas da agropecuária.

Apoiado na análise de Dahl é possível explicar a relação estabelecida entre a CESP e o Consórcio 
THEMAG/ENGEA/UMAH, a CESP é a empresa construtora da Usina Hidrelétrica Eng. Sérgio 
Motta, no entanto, não é a responsável por realizar o EIA/RIMA sobre a obra. O EIA/RIMA foi o 
documento que destacou o local do PEVRI como prioridade para a criação da UC.

Sendo assim, a liberdade do Consórcio THEMAG/ENGEA/UMAH em atuar no estudo de 
impacto ambiental e publicar o local a ser criado o PEVRI, foi negado a CESP, por normativas que 
estabelecem que a empresa construtora não pôde atuar diretamente no levantamento de impacto 
ao meio ambiente.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Sistema Nacional de Unidades de Conservação: Lei nº 9.985. Brasília, D. F: Senado, 2000.

CIDADE, L. C. F. Visões de mundo, visões da Natureza e a formação de paradigmas geográficos. In.: Revista Terra 
Livre n° 17. São Paulo: AGB, 2001(p. 99–118).

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. Termo de Ajustamento de Conduta. Mato Grosso do Sul. Campo 
Grande: Ministério Público Estadual, 2001.

GUERRA, A. J. T.; COELHO, M. C. N. (org.) Unidades de Conservação: abordagens e características geográficas. 
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2009.

ONU. Relatório Nosso Futuro Comum. Disponível em: http://www.scribd.com/doc/12906958/Relatorio-
Brundtland-Nosso-Futuro-Comum-Em-Portugueso-Comum-Em-Portugues. Acessado em 12 de jul de 
2011.

PEREIRA, D. B. Paradoxos do Papel do Estado nas Unidades de Conservação. In: ZHOURI, A.; LASCHEFSKI, 
K.; PEREIRA, D. B. (org.) A insustentável leveza da política ambiental: Desenvolvimento e conflitos 
socioambientais. Belo Horizonte: Autêntica, 2005 (p. 119-142)

RAFFESTIN, C. Por uma geografia do Poder. São Paulo: Ática, 1993.



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 311-322. ISBN 978-85-63800-17-6

Ocon322

diagramação: letra1@editoraletra1.com

RAMOS, P. Desenvolvimento, excedente, desperdício e desigualdade: a insustentabilidade de nosso modo de vida. 
In: Martins, R.C.; Valencio, N. F. L. S. (org.) Uso e gestão dos recursos hídricos no Brasil: desafios teóricos 
e político-institucionais. São Carlos: Rima, 2003(p. 35-52). 

RODRIGUES, A. M. A questão e a (re)descoberta do espaço: uma nova relação sociedade/natureza? Boletim 
paulista, n° 73. São Paulo: AGB, 1994 (p. 35-68).

SANTOS, M. Sociedade e espaço: a Formação Social como teoria e como método. Boletim Paulista de Geografia, 
nº54. São Paulo: AGB, 1977 (p. 81-99).

SAQUET, M. A. Abordagens e concepções de território. São Paulo: Expressão Popular, 2007.

BOBBIO, N. Estado, governo, sociedade: por uma teoria geral da política. Trad. Marco Aurélio Nogueira. Rio 
de Janeko: Paz e Terra, 1987. 

JAPIASSU, H & MARCONDES, D. Dicionário Báscio de Filosofia. 3ª Ed. Revista e ampliada. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 1996. (p. 19)

OLIVEIRA, B. C. A Política de Colonização do Estado Novo em Mato Grosso (1937 – 1945). Dissertação de 
mestrado. Unesp: Assis, 1999, p. 28-90.

JESUS, L. C. Erva-mate: o outro lado. A presença dos produtos independentes no antigo Sul de MT (1870-1970). 
Dissertação de Mestrado: UFMS, 2004, p. 28-35.

LIMA, P. A. Transformações da Paisagem nos municípios de Fátima do Sul, Glória de Dourados e Deodápolis: 
região meridional de Mato Grosso do Sul. Tese de Doutorado. Rio Claro: Unesp, 2006.

IMASUL. Plano de Recurso Hídrico da Bacia Hidrográfica do Rio Ivinhema. Diagnóstico Produto 6. Campo 
Grande, 2014.

BONFIM. J. S. Colonização particular: atuação da Companhia Viação São Paulo – Mato Grosso (1940-1960). 
Dissertação de Mestrado. Programa de pós-graduação em História – UFGD. Dourados, 2009



diagramação: letra1@editoraletra1.com

Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 323-335. ISBN 978-85-63800-17-6

GESTÃO PÚBLICA E COMPARTILHADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS:
AÇÕES E RESULTADOS NOS MUNICÍPIOS DE CASCAVEL,

TOLEDO E FOZ DO IGUAÇU/PR

PUBLIC AND SHARED SOLID WASTE MANAGEMENT: ACTIONS AND RESULTS IN THE 
MUNICIPALITIES OF CASCAVEL, TOLEDO AND FOZ DO IGUAÇU/PR

FÁBIO DE OLIVEIRA NEVES

Universidade Estadual do Oeste do Paraná
fabio.neves@unioeste.br

RESUMO. A Política e o Plano Nacional de Resíduos Sólidos reinseriram e destacaram a questão da qualidade dos 
serviços públicos ligados ao ambiente urbano na agenda pública. Nesse contexto, evidencia-se a fragilidade técnico-
financeira do setor público e a necessidade de recorrer ao setor privado formando parcerias e processos de gestão 
compartilhada para potencializar as mudanças. Contudo, o processo de reforma da gestão dos resíduos sólidos 
não se resume ao período posterior à aprovação da referida política. Este é o caso dos três maiores municípios da 
mesorregião Oeste Paranaense: Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo que iniciaram a reforma da gestão dos resíduos 
sólidos antes da aprovação da política nacional, através: da liberalização do setor e do recurso a empresas privadas; 
da promoção da valorização de resíduos recicláveis com tentativas de inclusão de catadores; entre outras ações. Nesta 
pesquisa, analisam-se os resultados das ações desenvolvidas pelos gestores públicos e o envolvimento de parceiros 
do setor privado, tanto de empresas quanto de catadores, na gestão dos resíduos sólidos nos municípios em questão. 
Trata-se de uma análise comparativa na área de estudo no qual se pergunta qual modelo vem sendo utilizado para 
a modernização do setor. Utilizaram-se dados qualitativos sobre os serviços de limpeza urbana, análise de campo 
com observação de instalações e entrevistas com gestores e demais atores envolvidos na questão. A análise dos 
resultados confirmou que os avanços concentraram-se na extensão do serviço de coleta e na adequação dos sítios de 
destinação final, com empresas privadas prestadoras de serviço como parceiros privilegiados, o que garantiu uma 
situação positiva diante do cenário nacional. Programas de valorização também foram desenvolvidos e demonstraram 
fragilidades de eficiência quantitativa e no processo de inclusão de catadores. Constituíram-se, nos municípios em 
questão, gestões compartilhadas e diferenciadas entre si, incorporando alguns atores privados e alcançando resultados 
positivos, contudo, têm-se aspectos que indicaram pouca evolução, como na valorização dos resíduos e na inclusão 
e envolvimento dos atores sociais.

PALAVRAS-CHAVE. Resíduos sólidos, gestão pública, gestão compartilhada, valorização, atores sociais.

ABSTRACT. The Brazilian National Solid Waste Policy Bill text and its waste management plan having reinserted 
and highlighted the issue of the quality of environmental public services into the public agenda. In this context, 
it is revealed the technical and financial fragilities in the public sector and the need for recourse to the private 
sector forming partnerships and shared management processes to enhance the changes. However, the solid waste 
management reform doesn’t be reduced for the post period of the solid waste policy bill text approbation. This is the 
case of the three most populous municipalities in the West region of the Paraná State: Cascavel, Foz do Iguaçu and 
Toledo that started the solid waste management reform before the national policy approbation by: the liberalization 
of the sector and the call for private partners; the promotion of the waste valorization with trials to the waste pickers 
participation, etc. In this research, we analyze the results of the actions developed by public managers and the 
engagement of private partners, companies or waste pickers, in the solid waste management in these municipalities. 
It’s a comparative analysis in the study area that we ask what management pattern is used to modernize this sector. 
We used qualitative data about the public cleaning services, field analysis with the observation of the landfills and 
interview with managers and some actors engaged to this issue. The results of these analysis confirmed that the 
goals are concentrated on the extension of the garbage collection services and the management of landfill sites, using 
private companies as privileged partners to assured a positive situation if we consider the national scene. The waste 
valorization programs are also developed and they showed fragilities concerning the qualitative efficiency and in 
the waste pickers participation. In these municipalities, different shared managements are formed including private 
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actors and arriving to good results, however, some aspects reveal a little bit evolution, like in the waste valorization 
and the participation and engagement of social actors.

KEYWORDS. Solid waste, public management, shared management, waste valorization, social actors.

INTRODUÇÃO

As práticas de manejo de resíduos sólidos urbanos no Brasil desenvolvidas no século XX 
tiveram consequências relevantes. Embora tenham sido criados sistemas de limpeza pública, 
coleta e destinação de resíduos sólidos gerenciados pelos municípios, o modelo de manejo e a 
ineficiência dos serviços prestados marcaram as paisagens urbanas e periurbanas. A matriz de 
destinação final de resíduos sólidos em território brasileiro foi o aterramento, frequentemente, 
sem um sítio adequado e sem preparação técnica para conter a poluição ambiental dos solos e das 
águas por lixiviados e biogases. Outro aspecto importante foi o limitado envolvimento do cidadão, 
no qual era atribuída pouca responsabilidade no processo de produção-destinação do lixo, ou seja, 
a obrigação de acondicionar o lixo e deixá-lo nos passeios.

As evidências da insuficiência e da poluição provocada por esse modelo de manejo demandaram 
ações que foram progressivamente incluídas na agenda político-ambiental dos municípios. Apesar 
das ações pontuais dos poderes públicos locais, a partir da década de 1990, para conter a poluição 
no setor, a definição dessa agenda somente ocorre com a aprovação da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS) em 2010. Essa política define ações centrais a serem desenvolvidas, como: a 
erradicação dos lixões e recuperação dos sítios desativados; a promoção da recuperação do valor 
dos resíduos e o envolvimento e responsabilização do setor privado.

O objetivo desta pesquisa é de questionar a gestão dos resíduos sólidos em cidades médias na 
região Oeste Paranaense, analisando-se as estratégias adotadas pelos poderes públicos locais em 
relação a dois aspectos centrais para a subversão do atual modelo de manejo: a redução da poluição 
ambiental e a promoção da valorização material. Para isto, foram selecionados os três municípios 
que respondem pela maior produção de resíduos sólidos urbanos do Oeste Paranaense: Cascavel, 
Foz do Iguaçu e Toledo. Estes podem ser considerados de porte populacional médio, entre 100 
e 500 mil habitantes, e destacam-se regionalmente pela implantação de aterros sanitários, pela 
terceirização de serviços e pela criação de programas de coleta seletiva com inclusão de catadores. 

Supõe-se que os municípios analisados avançaram tanto no potencial de redução da poluição 
ambiental, quanto na promoção da valorização com envolvimento de catadores. Apresentariam 
uma situação em vias de romper com o modelo anterior e de formar uma gestão pública eficiente 
e compartilhada com atores do setor privado através de cooperação e parcerias que poderia servir 
de referência a outros municípios. Para desenvolver a análise proposta foi realizado um estudo 
comparativo, utilizando-se de dados quantitativos e qualitativos provenientes de pesquisas 
sobre as etapas de gestão, informações dos atores envolvidos na gestão, obtidas por entrevistas 
semiestruturadas; observação e visitas de campo nos sítios e instalações de interesse.

A pesquisa compõe-se, inicialmente, de reflexões teórico-conceituais que definem o modelo 
de manejo praticado até então no Brasil e a necessidade de subvertê-lo para formar uma gestão 
pública eficiente e inclusiva. Discutem-se ainda os procedimentos metodológicos que orientaram 
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a seleção e coleta de dados e seu tratamento. Em seguida, o foco volta-se à área de estudo e às 
estratégias dos municípios analisados para promover a modernização do setor, com a discussão 
dos resultados. Por fim, apresentam-se as conclusões que visam contribuir para repensar a gestão 
pública dos resíduos sólidos em cidades médias diante das mudanças exigidas pela Política e pelo 
Plano Nacional de Resíduos Sólidos.

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: DO MODELO DE RELEGAÇÃO À GESTÃO EFICIENTE

O século XX foi marcado por um modelo de manejo dos resíduos sólidos baseado na necessidade 
de afastá-los do contato com a população. A obrigação do poder público era a de coletar o lixo 
doméstico e despejá-lo em áreas isoladas e interditadas. Forma-se, desse modo, um modelo de 
relegação composto por alguns pressupostos: a negação e a destinação dos resíduos coletados em 
“depósitos de lixo”; a não responsabilização e o limitado envolvimento do cidadão.

Os depósitos de lixo, áreas sem preparação prévia para recebimento do material com potencial 
poluente e sem contenção de impactos ambientais, representaram uma solução comum no decorrer 
do século XX, tornando-se uma importante indústria em crescimento (PONTING, 1995). No 
Brasil, a denominação mais comum para tais instalações são vazadouros ou lixões, sendo estes 
ainda representativos como “solução” para a destinação final dos resíduos coletados em diversos 
municípios brasileiros.

A não responsabilização do cidadão em relação ao destino do lixo doméstico por ele produzido 
também é central no modelo de relegação. A fim de combater o manejo incorreto e o despejo 
em terrenos baldios, no espaço público ou em lagos e rios, o Estado passa a se responsabilizar 
integralmente pela coleta e destinação dos resíduos. Ao cidadão caberia apenas dispô-los fora de 
sua residência, acondicionando-os em sacos plásticos ou dispondo-os dentro de lixeiras. Há, nesse 
sentido, um progressivo distanciamento do cidadão tanto com relação à responsabilidade sobre 
os resíduos e sua destinação final, quanto à problemática e às consequências do manejo incorreto 
destes.

O modelo de relegação foi predominante no Brasil do século XX, entretanto, a poluição 
ambiental e as mudanças na composição do lixo denunciaram a sua obsolescência. No final desse 
século, buscava-se um novo modelo, sendo necessário: reconhecer o valor presente no lixo; envolver 
o cidadão; incluir o setor privado na gestão dos resíduos; e, finalmente, erradicar os lixões e manter 
aterros sanitários em condições técnicas adequadas de funcionamento.

Nesse contexto, a questão central para a gestão dos resíduos sólidos no Brasil é como 
reformar um sistema deficitário financeiramente, tecnicamente e ambientalmente? Algumas 
possibilidades foram demonstradas na Europa. França e Alemanha que alcançaram eficiência no 
setor (DURAND, 2012; EIGENHEER, 2003) através de fartos investimentos públicos, com tributos 
em mercadorias e com o amplo envolvimento do setor privado. No Brasil, o contexto requer soluções 
diferenciadas. Não há abundantes investimentos públicos no setor; as empresas privadas ainda 
não são oneradas com os processos de logística reversa; a terceirização com melhoria qualitativa 
de serviços não está garantida; e, por fim, há um importante contingente de catadores, fora das 
associações e cooperativas, que ainda não são plenamente reconhecidos como agentes da gestão 
dos resíduos sólidos.
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É necessário, portanto, criar um modelo para o manejo dos resíduos sólidos urbanos que 
atenda as demandas nacionais. Esse modelo deve garantir avanços e atender as diretrizes do 
Plano Nacional de Resíduos Sólidos. São necessárias, segundo este documento (BRASIL, 2011), 
as seguintes medidas: eliminar os lixões e aterros controlados até 2014; recuperar os lixões 
anteriormente utilizados, promovendo a queima de gases, a coleta do chorume, a drenagem pluvial, 
a compactação da massa do lixo e a utilização de cobertura vegetal; reduzir a geração de resíduos; 
reduzir a quantidade de resíduos secos e úmidos dispostos nos aterros sanitários; e incluir os 
catadores em programas de coleta seletiva, com fortalecimento de suas associações. Nesse contexto, 
uma reflexão deve ser feita sobre o que vem sendo desenvolvido no setor.

De fato, a busca de um modelo de gestão eficiente passa por dois critérios centrais: a redução 
da poluição ambiental e a promoção da valorização material. O primeiro refere-se fundamentalmente 
à universalização do atendimento da coleta convencional, evitando-se as soluções individuais e 
o descarte irregular do lixo, e as condições de contenção da poluição ambiental gerada nos sítios 
de destinação final, isto é, a situação de funcionamento e os equipamentos utilizados visando o 
isolamento da massa de resíduos e o tratamento de efluentes. O segundo refere-se ao funcionamento 
dos programas de coleta seletiva e triagem de materiais recicláveis, com ênfase na participação 
de catadores no processo. A recuperação do valor dos resíduos, o envolvimento do setor privado 
(através de empresas, catadores e cidadãos) e o investimento nos equipamentos de destinação 
final caracterizam a subversão do modelo de relegação que, até então, caracteriza a gestão pública 
do lixo no Brasil.

Nesta pesquisa, utilizam-se dois fatores para a seleção da área de estudo. O primeiro refere-
se à intenção de contribuir para a compreensão dos problemas da gestão dos resíduos sólidos na 
mesorregião Oeste do Paraná. O segundo é sobre o porte populacional dos municípios selecionados. 
A frequência das pesquisas sobre gestão de resíduos sólidos nas capitais e grandes cidades não 
permite negar que o problema se dissemina em municípios de diferentes tamanhos. Assim, 
concentrou-se no manejo do lixo e suas consequências em cidades médias, com população entre 
100 e 500 mil habitantes. Para isso, foram selecionados três municípios médios que iniciaram os 
processos de modernização do manejo do lixo na década de 1990 no Oeste paranaense: Cascavel, 
Foz do Iguaçu e Toledo (FIGURA 1). Visou-se responder à seguinte questão: quais estratégias vêm 
sendo desenvolvidas em busca da superação do modelo de manejo anterior e da construção de 
uma gestão pública eficiente e compartilhada considerando-se a redução do potencial de poluição 
ambiental e a promoção da valorização dos resíduos?

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: AÇÕES E RESULTADOS NOS MUNICÍPIOS DE CASCAVEL, 
FOZ DO IGUAÇU E TOLEDO/PR

O manejo dos resíduos sólidos nos municípios analisados, até meados da década de 1990, 
apresentava problemas comuns ao contexto brasileiro que demandavam intervenções e reforma, 
notadamente: a existência de lixões como destinação única para os resíduos coletados; a escassez 
de equipamentos para realização de serviços diversos (coleta, transporte e descarte do lixo na 
unidade de destinação final); a ausência de programas de valorização de resíduos; a existência 
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de catadores de materiais recicláveis atuando nos lixões; e a não inclusão desses catadores dos 
programas municipais do setor. 

As estratégias adotadas para a modernização da gestão dos resíduos sólidos concentraram-
se: na erradicação dos lixões e instalação de aterros sanitários, através de investimentos públicos e 
parcerias com o estado do Paraná e com a União; na terceirização de serviços às empresas privadas, 
com destaque para os serviços de coleta convencional, transporte e operação das unidades de 
destinação final; e na implantação de programas de coleta seletiva para reciclagem material.

A erradicação dos lixões, nos três municípios analisados, ocorreu ainda na década de 1990 
com a implantação de aterros controlados. A regularização da destinação final só foi realizada na 
década de 2000, com a instalação dos aterros sanitários1 (TABELA 01), construídos com recursos 
públicos. Atualmente, os sítios de destinação atendem os critérios para licenciamento ambiental 
do estado do Paraná e destacam-se como experiências tecnicamente adequadas de aterramento 
de resíduos sólidos urbanos (TABELA 02).

1 Enquanto no lixão não há medidas de proteção ambiental e/ou critérios técnicos para conter a poluição ambiental, no aterro controlado há o 
confinamento mediante princípios de engenharia e com cobertura dos resíduos por uma camada de material inerte, reduzindo a poluição gerada 
pela atividade. No aterro sanitário, por sua vez, são incluídas diversos elementos de proteção ambiental, como a impermeabilização de base, a 
coleta e tratamento de líquidos percolados e de gases (FEAM, 2006).

FIGURA 01 – Localização de Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo na Mesorregião Oeste do Paraná.
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TABELA 01 - Informações gerais sobre os aterros sanitários nos municípios de Cascavel, Foz do Iguaçu e 

Toledo (PR) – 2014.

INFORMAÇÕES GERAIS ATERROS SANITÁRIOS

Cascavel Foz do Iguaçu Toledo

Ano de início de operação (como aterro controlado) 1995 1992 1994

Ano em que foram realizadas adequações para sua efetiva 
classificação como aterro sanitário 2002 2001 2005

Previsão de vida útil 2026 2017 2014

Tipos de resíduos sólidos recebidos Domésticos e 
similares

Domésticos e 
similares

Domésticos e 
similares

Média diária de resíduos recebidos 240 ton. 208 ton. 50 ton.

Licença de operação válida Sim Sim Sim

Fontes: IAP; Secretarias Municipais de Meio Ambiente de Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu; entrevistas realizadas 

pelo autor.

TABELA 02 - Caracterização das unidades de disposição final do lixo nos municípios de Cascavel, Foz do 

iguaçu e Toledo (PR) - 2012.

CARACTERÍSTICAS (EQUIPAMENTOS/OPERAÇÕES) ATERROS SANITÁRIOS

Cascavel Foz do Iguaçu Toledo

Drenagem de gases X X X

Tratamento (queima controlada) de gases X

Impermeabilização da base X X X

Recobrimento eventual, mais de uma vez por semana

Recobrimento sistemático, frequência diária X X

Recobrimento sistemático, dois ou três dias por semana X

Recuperação de metano do biogás captado e geração de energia X X

Sistema de drenagem, tratamento e recirculação de chorume X X X

Sistema de manejo de águas pluviais X X X

Área para compostagem X X

Realização: Fábio de Oliveira Neves (2013).

As operações internas nos aterros foram terceirizadas. O recurso à terceirização é geralmente 
relacionado à busca de eficiência em contraposição à burocracia para compra de equipamentos e 
contratação de pessoal no setor público. Em Foz do Iguaçu, a empresa privada que administra o 
aterro sanitário é responsável por todo o funcionamento, acesso, vigilância da área, operação das 
células de aterramento e lagoas de tratamento de chorume. Em Cascavel, os processos também 
são todos terceirizados com operação de empresa privada. Em Toledo, embora a administração 
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continue com a prefeitura, a operação nas células do aterro e o maquinário são responsabilidades 
de uma autarquia municipal, a Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Toledo (EMDUR).

A drenagem e o aproveitamento de biogases é um ponto de destaque dos aterros sanitários 
de Cascavel e de Toledo, distinguindo-os entre os municípios com esta tecnologia (em 2010 eram 
apenas 22 municipalidades, segundo o Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (SNIS, 
2010)). O metano recuperado é direcionado por dutos a motores que o convertem em energia. 
Em Cascavel, este processo garante a autossuficiência da operação do aterro, com a produção de 
172 kW/h. Em Toledo, alcança-se uma produção de 50 kW/h utilizada para abastecer o galpão de 
triagem de recicláveis que opera em anexo ao sítio de aterramento. Em Foz do Iguaçu, ainda não 
há reaproveitamento do gás, mas a queima do metano em flares, o que auxilia na não liberação 
desse gás para a atmosfera.

Outro destaque é a drenagem, tratamento e recirculação de 100% do chorume presente 
nos três municípios, por circuitos fechados compostos de lagoas de estabilização por processos 
aeróbios e anaeróbios e bombas que lançam o resultante do processo sobre as células de aterramento 
desativadas visando acelerar a decomposição de matéria orgânica. Este processo é contínuo e é 
denominado de efluente final zero, estando incluso como item obrigatório na norma estadual 
para o funcionamento de aterros sanitários2, embora esta técnica não esteja sempre presente nos 
municípios paranaenses.

Com relação ao parâmetro de redução da poluição ambiental, a reforma da gestão do lixo 
urbano nos municípios citados alcançou resultados satisfatórios, com a operação de aterros 
sanitários bem equipados e de acordo com as normas ambientais estaduais. Os municípios também 
apostaram na terceirização dos serviços de coleta e transporte a partir do final da década de 1990. 
Recorreu-se, então, à iniciativa privada para prestação de serviços como a coleta, o transporte e 
a limpeza das ruas. Utilizou-se a delegação de serviços como meio para garantir maior eficiência 
nos serviços citados. Os serviços de coleta convencional de lixo foram 100% terceirizados, sendo 
realizados na modalidade porta-a-porta com caminhões compactadores. 

No quadro brasileiro, a taxa média de terceirização dos serviços da coleta de lixo é de 
93,3%3. Há a tendência de aumento desta taxa conforme o porte populacional dos municípios. 
Reconhece-se, portanto, que os municípios estudados acompanham a tendência acentuada do 
estabelecimento de parcerias público-privadas para execução de serviços ambientais na Região 
Sul do país. Confirma-se a tendência do setor público de fixar-se mais na fiscalização das empresas 
e no planejamento geral do que na prestação de serviços. A prefeitura é a prestadora exclusiva 
dos serviços de manejo do lixo somente em 12,37% dos municípios da Região Sul e 17,54% de 
municípios do estado do Paraná4.

Os PPPs desenvolvidos nos municípios analisados são contratuais, isto é, tratam de celebrações 
de contrato entre parceiros distintos. Trata-se, efetivamente, de um tipo de parceria de operação 
de um projeto ou instalação pública, realizada através de contratos de longa duração. As empresas 
oferecem os equipamentos, o serviço e a tecnologia que deve ser a necessária para atender aos 
anseios do contratante (o poder público) e dos usuários dos serviços.

2 Trata-se da Lei 12.493, de 22 de janeiro de 1999, que regulamenta o manejo dos resíduos sólidos no estado do Paraná (PARANÁ, 1999).
3 DMRSU (2002-2010).
4 NSB 2008 (IBGE, 2010).
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Os resultados da PNSB 2008 (IBGE, 2010) indicam a quase universalização da coleta dos 
resíduos sólidos, atingindo aproximadamente 100% da população urbana. Este resultado evita a 
proliferação de práticas individuais de destinação, como o lançamento em corpos d’água e a queima 
irregular, danosas ao ambiente. Os municípios garantiram, portanto, melhorias nos serviços de 
coleta, transporte e destinação através tanto do recurso público, que possibilitou a erradicação 
dos lixões, quanto pelo recurso à iniciativa privada, como um parceiro para execução de serviços.

A positividade da situação não se repete no setor de valorização material pós-consumo. Neste, 
o quadro é complexo e deficiente. Ele se reduz ao apoio à reciclagem material de resíduos “secos” 
(plástico, papel, papelão, metais, etc.), sendo inexistente para resíduos orgânicos domiciliares. 
A matriz de valorização pós-consumo de resíduos admite a participação de catadores que são 
incentivados a formarem associações e cooperativas. Estas organizações tornam-se corresponsáveis 
pelo processo de valorização.

Entre os municípios analisados, os programas de coleta seletiva variam em sua data de criação, 
nas modalidades de coleta seletiva e no aprofundamento das parcerias com catadores (TABELA 03). 

TABELA 03 - Características gerais dos programas de coleta seletiva em Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo 

(PR) - 2012.

MUNICÍPIO PROGRAMA DURAÇÃO MODALIDADES DE COLETA 
SELETIVA

QTD. DE GALPÕES 
DE TRIAGEM/ 

ADMINISTRADOR

Toledo 

Lixo Útil/Câmbio Verde/

Tooreciclando

1994 - 

2011 - 2013

Porta-a-Porta

1 – ACR (catadores)Pontos fixos

PEVs 

Foz do Iguaçu 
Foz Recicla 2001 - 2005 Voltada aos grandes geradores 

9 – COAAFI (catadores)
Coleta Solidária 2005 - Catadores nas ruas

Cascavel 
Ecolixo 2000 - 2007 Porta-a-porta 1 – Empresa contratada

Coleta Legal 2011 - Catadores nas ruas 3 – COOTACAR (catadores)

Fontes: Secretarias Municipais de Meio Ambiente de Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo; entrevistas realizadas pelo autor.

O programa pioneiro foi o Lixo Útil/Câmbio Verde de Toledo criado em 1994. A coleta 
seletiva depende diretamente do desenvolvimento de uma cultura de separação do lixo reciclável 
nas residências que fazem a pré-triagem. Após esta etapa, situam-se as modalidades de coleta. 
A primeira é a porta-a-porta, na qual os recicláveis são recolhidos diante das residências e do 
comércio com a passagem de caminhões. Os materiais são direcionados, posteriormente, a um 
galpão de triagem onde recebem o beneficiamento primário, isto é, separação por tipo, prensagem, 
armazenamento e, depois, venda às empresas de reciclagem.

A segunda modalidade consiste na troca de materiais recicláveis, recolhidos e/ou acumulados 
por famílias carentes, por produtos alimentícios (cestas básicas). Esta troca depende do cadastramento 
dessas famílias em locais pré-estabelecidos pela prefeitura chamados de pontos fixos. Nestes, os 
resíduos entregues são pesados, separados e, posteriormente, são levados ao galpão de triagem.
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Por fim, foi instituída em 2011 a terceira modalidade da coleta seletiva de recicláveis, os 
pontos de entrega voluntária, isto é, contêineres distribuídos na área central da cidade. O recipiente 
de coleta é simples, sem compartimentos distintos para os diferentes tipos de materiais plásticos, 
papéis, vidros e metais. Assim, basta ao usuário lançar quaisquer tipos de materiais recicláveis 
no seu interior.

No município de Cascavel, o programa Ecolixo foi lançado no ano 2000. Existiam inicialmente 
duas modalidades: a coleta seletiva porta-a-porta com o uso de caminhões e os PEVs. No programa, 
se desenvolveu o modelo mais usual de coleta multisseletiva em PEVs, que se compunham de 
quatro caixas de cores distintas que recebiam tipos diferentes de recicláveis. Este fracassou e a 
coleta seletiva no município passou a ser executada somente na modalidade porta-a-porta. Ainda 
em 2003, o programa atendia nessa modalidade aproximadamente 25% da população na cidade e 
50% nas áreas distritais. O Ecolixo foi extinto em 2007 por motivo de falência. A partir de 2011, 
a prefeitura optou pelo lançamento do programa: Coleta Legal. Neste, houve a terceirização da 
coleta seletiva porta-a-porta e da triagem de recicláveis, assumidas por uma empresa privada.

Em Foz do Iguaçu, o primeiro programa de coleta seletiva e triagem para reciclagem foi 
criado em 2001 pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Serviços Urbanos. O programa Foz 
Recicla foi apresentado à empresa privada responsável pelos serviços de limpeza pública, voltado 
inicialmente aos grandes geradores. Nesse sentido, foram adotadas duas modalidades centrais, 
organizadas pela mesma empresa encarregada da limpeza pública no município: a coleta por 
caminhão realizada em hotéis, estabelecimentos comerciais, escolas, etc.; e os PEVs. 

Inicialmente, a modalidade porta-a-porta para os pequenos geradores, isto é, para o resíduo 
domiciliar e comercial de pequenas quantidades, não existia. A partir da reestruturação do programa 
e sua transformação em “Coleta Solidária”, a cooperativa de catadores assumiu oficialmente parte 
da coleta seletiva municipal e os resíduos sólidos domiciliares também passaram a ser foco do 
programa. As modalidades são: uma que é voltada aos grandes geradores e a outra que é direcionada 
aos resíduos domésticos recolhidos por catadores organizados.

Os programas citados nos três municípios possuem baixo poder de captação de materiais 
recicláveis: entre 2,28% a 4,63% do total de lixo coletado. Os materiais potencialmente recicláveis 
que ainda são aterrados sem tratamento ou recuperação contabilizam 25,52% em Toledo, 28,61% em 
Foz do Iguaçu e 25% em Cascavel5. Ao adicionar os resíduos orgânicos, chega-se a uma perspectiva 
de redução possível que varia de 85 a 93% do montante aterrado. Trata-se, portanto, ainda de 
um “manejo do desperdício” em relação ao fluxo de resíduos aterrados e com possibilidade de 
tratamento.

Sobre o potencial de inclusão dos catadores nos programas de coleta seletiva, há situações 
diferentes: desde a continuidade de programas com progresso nas parcerias com catadores 
organizados (casos de Toledo e Foz do Iguaçu), passando pelo fracasso da parceria em Cascavel, 
com terceirização da maior parte da coleta seletiva municipal e a redução do papel da cooperativa 
de catadores.

Em Toledo, a inserção dos catadores nos programas municipais de coleta seletiva e de 
triagem foi progressiva. Na década de 1990, eles foram proibidos de realizar a catação no aterro 

5 Considera-se para esses percentuais os dados das análises gravimétricas cedidos pelas Secretarias Municipais de Meio Ambiente.
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controlado e passaram a ser contratados pela empresa prestadora de serviço, para atuar na 
separação de recicláveis no galpão de triagem. Concomitantemente, o sistema dos pontos fixos 
permitiu ao catador de rua optar pelo recebimento de cestas básicas em vez de vender todos os 
resíduos recicláveis coletados a atravessadores. De fato, ainda não havia a organização efetiva e 
reconhecida dos catadores.

Somente em 2010, com o auxílio do programa Coleta Solidária promovido pela Usina 
Hidrelétrica da Itaipu, foi formada a Associação de Catadores de Recicláveis de Toledo (ACR) que 
se tornou responsável pela administração dos pontos fixos, do galpão de triagem e da realização da 
coleta seletiva na modalidade porta-a-porta. A transferência de responsabilidades para a associação 
de catadores caracteriza a formação de uma gestão compartilhada dos programas municipais de 
coleta seletiva e triagem para reciclagem.

A prefeitura apoiou a associação e concedeu a operação de triagem no galpão em anexo ao 
aterro sanitário. O material resultante do processo é de posse da ACR que beneficia e vende em 
benefício próprio. Pode-se dizer que existe, portanto, uma parceria e uma gestão compartilhada 
com catadores organizados. Contudo, o número de associados é reduzido, apenas 32 integrantes6. 
E a prefeitura não mais investiu na modalidade de coleta que permite a articulação com o trabalho 
dos catadores não organizados, os pontos fixos. A ampla maioria dos catadores depende do trabalho 
para o circuito informal de atravessadores e sucateiros, mesmo que possam trocar parte dos seus 
resíduos por cestas básicas nos pontos fixos.

Em Foz do Iguaçu, a primeira ação do programa Foz Recicla em relação aos catadores foi a 
reunião de dados do setor informal, reconhecendo a atividade da busca de materiais recicláveis 
como forma de subsistência de numerosas famílias. Foi feito, então, o cadastro dos catadores 
que constatou a existência de 40 famílias que viviam da catação no aterro controlado e de 850 
carrinheiros que atuavam nas ruas da cidade.

A segunda ação voltou-se à construção de galpões de triagem. Nesse processo, foi verificada 
a concentração das famílias de catadores em algumas áreas da cidade, nas quais foram instalados 
os galpões que seriam operados por catadores cadastrados na região. A intenção era a de que os 
catadores se organizassem, evitassem o acúmulo de lixo reciclável nos seus domicílios e tornassem-se 
responsáveis pelo trabalho interno nos galpões. Assim, foi formada a Associação dos Recicladores 
Ambientais de Foz do Iguaçu (ARAFOZ). Esta iniciou a compra de materiais recicláveis junto aos 
catadores de rua, associados ou não, que seriam beneficiados nos galpões. Entretanto, a forma de 
trabalho fracassou, primeiramente, por disputar a compra de materiais com os atravessadores, que 
passaram a pagar mais pelos recicláveis do que a cooperativa e provocaram a falência das finanças 
do galpão central. Segundo a cooperativa7, isto ocorreu pela falta de capital de giro e de experiência 
da própria organização. Posteriormente, a cooperativa desistiu dessa prática que não incentivava 
a inclusão de novos cooperados e ainda caracterizava o galpão como mais um atravessador8. 

A partir de 2005, com a reestruturação do programa denominado a partir de então de 
Coleta Solidária, foi criada a Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu (COAAFI). 

6 Entrevista concedida por catador [jan. 2013]. Entrevistador: Fábio de Oliveira Neves. Toledo, 2013. 1 arquivo .mp3 (20 min.).
7 Entrevista concedida por trabalhador do setor [jan. 2013]. Entrevistador: Fábio de Oliveira Neves. Foz do Iguaçu, 2013. 1 arquivo .mp3 (20 

min.).
8 Idem.
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A cooperativa administra oito galpões de triagem e é responsável por parte da coleta seletiva. A 
COAAFI compõe-se de 132 cooperados. Em cada galpão de triagem, atuam de 10 a 20 trabalhadores 
(um número abaixo da capacidade estimada de postos de trabalho: 30 posições para cada galpão)9.

A integração dos catadores à cooperativa e a sua inclusão no programa Coleta Solidária são 
restritos. Estima-se atualmente que o número de catadores no município tenha ultrapassado os 
1.200 e chegue a cerca de 1.500 trabalhadores ou 980 famílias de catadores (FOZ DO IGUAÇU, 
2012; PELISSER, 2010). Ainda assim, o funcionamento e a administração dos galpões, além da 
comercialização dos recicláveis pela COAAFI, caracterizam uma gestão compartilhada do processo 
de valorização dos resíduos sólidos urbanos, sob a responsabilidade da cooperativa e com apoio 
da prefeitura. Entretanto, o processo é marcado por problemas, como a fragilidade da cooperativa 
diante das mudanças do governo local; e a baixa adesão de catadores à organização10.

Em Cascavel, por sua vez, o programa Ecolixo já foi iniciado prevendo a participação de 
catadores. A criação do programa no ano 2000 ocorreu em resposta às demandas locais, como: 
melhorias nas condições de trabalho dos catadores e redução do fluxo de resíduos para o aterro 
sanitário. A promoção da coleta seletiva e da reciclagem, acompanhadas pela geração de renda e 
inclusão social para os catadores, foram os fundamentos do Ecolixo. Programa baseado na criação 
de um galpão central, o Centro de Processamento e Triagem de Materiais Recicláveis (CPTMR), 
com atividades de triagem e educação ambiental para catadores e comunidade em geral.

Com a falência do Ecolixo em 2007, os catadores tentaram dar continuidade na coleta e 
triagem de recicláveis assumindo o programa em 2009. Em junho de 2011, o município cancela o 
programa com a cooperativa dos catadores, a Cooperativa de Catadores de Recicláveis de Cascavel 
(COOTACAR), e cria outro, chamado de “Coleta Legal”, terceirizando a coleta seletiva e a triagem no 
galpão central. O programa ganhou em eficiência, mas a parceria com a cooperativa enfraqueceu-se.

Com o novo programa, o município foi dividido em 37 setores de coleta seletiva. A COOTACAR 
é responsável pela coleta em 7 setores11. Nesse sentido, o programa Coleta Legal firmou parceria 
com três atores: a empresa privada responsável pela coleta convencional e seletiva, e pela triagem 
no CPTMR; a COOTACAR, responsável por parte da coleta seletiva e da triagem de recicláveis 
doados por instituições parceiras, e que funciona em galpões independentes; e a CARIMEL, a 
outra cooperativa de catadores, que receberia o material excedente recolhido pela empresa privada.

A política municipal torna-se um fator que, por vezes, define a sobrevivência ou não de uma 
experiência de organização dos catadores, pela forte dependência do último ator. Em nenhum 
dos três municípios analisados, as associações e/ou cooperativas recebem pelo serviço de coleta 
seletiva ou serviços prestados, continuando fortemente dependente do custeio de contas, aluguéis, 
salários de motoristas, entre outros gastos que recaem junto ao poder público local. A mudança 
do governo municipal pode significar, nesse sentido, um maior apoio às organizações de catadores 
ou simplesmente a redução de suas funções na gestão pública e compartilhada do lixo urbano.

Os programas de valorização material, embora tenham mais de uma década de existência, 
avançaram limitadamente e ainda não demonstram eficiência na quantidade de resíduos recicláveis 

9 PMSB – Módulo de resíduos sólidos (FOZ DO IGUAÇU, 2012).
10 Entrevista concedida por trabalhador do setor [jan. 2013]. Entrevistador: Fábio de Oliveira Neves. Foz do Iguaçu, 2013. 1 arquivo .mp3 (20 

min.).
11 Entrevista concedida por funcionário público [jan. 2013]. Entrevistador: Fábio de Oliveira Neves. Foz do Iguaçu, 2013. 1 arquivo .mp3 (21 

min.)
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coletados. Além disso, o processo de inclusão de catadores é lento, não atrai a maioria dos catadores 
que continuam a trabalhar nas ruas, sem organização e é susceptível às mudanças na orientação 
da política municipal. 

CONCLUSÕES

Nos municípios analisados, as ações desenvolvidas garantiram avanços na redução do 
potencial de poluição ambiental. O problema da falta de equipamentos foi enfrentado com a 
delegação dos serviços a empresas privadas. No serviço de coleta convencional do lixo foi obtida 
a quase universalização do serviço, evitando, desse modo, grande parte das práticas de soluções 
individuais de destinação. A situação dos sítios de destinação final também envolveu uma estratégia 
de parcerias. Primeiramente, com poderes públicos supralocais a fim de garantir o financiamento 
para a instalação dos aterros sanitários. Posteriormente, com a concessão de operação destes locais 
para empresas privadas ou mistas que obtiveram sucesso na manutenção de condições adequadas 
de funcionamento.

Se as ações foram eficientes para a redução da poluição ambiental o mesmo não se pode dizer 
dos processos de valorização dos resíduos recicláveis. Estes, em seu estágio inicial (coleta, separação 
e beneficiamento primário), parecem menos atrativos ao capital empresarial e envolvem diferentes 
necessidades de cunho técnico e financeiro que os municípios não suportam ou não podem manter. 
Desse modo, reforça-se a importância da inclusão dos catadores como parceiros nesses processos. 
As parcerias constituídas com as organizações de catadores são frágeis, mesmo nos casos em que 
progrediram (Toledo e Foz do Iguaçu), pois há forte dependência junto às prefeituras.

A fragilidade dos processos de valorização e da inclusão dos catadores organizados revela 
um problema: os municípios estão em vias de superar o modelo de manejo anterior, progredindo 
no potencial de redução da poluição ambiental no setor e criando parcerias com o setor privado 
no esforço de consolidar a gestão compartilhada dos resíduos, entretanto, o processo carece de 
investimentos e atenção à valorização material. Sem avançar nesta etapa, incluindo diversos atores 
na logística da triagem para a reciclagem, perpetua-se senão um modelo de relegação, ao menos 
um “manejo do desperdício” que não desconcentra o fluxo de materiais aterrados sem tratamento.
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SOCIOENVIRONMENTAL MANAGEMENTS IN PRESERVATION RESERVES:
THE CASE OF THE MARINE EXTRACTIVE RESERVE IN CURURUPU-MA
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iwendeldis@ibest.com.br, iimarivaniafurtado@yahoo.com.br

RESUMO. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) estabelecido pela lei n° 9.985 de 
julho de 2000, considera ainda a importância da gestão socioambiental como um processo que busca equilibrar o 
planejamento, coordenação e controle dos componentes políticos, técnicos e operacionais e os atores sociais que 
incidem sobre o desenvolvimento da área, a fim de atender os objetivos da UC. Este trabalho foi fundamentado no 
método de abordagem qualitativa descritiva, que procurou descrever e analisar a gestão socioambiental da Reserva 
Extrativista Marinha de Cururupu. Para o complemento da pesquisa, foram desenvolvidos os seguintes procedimentos 
metodológicos: levantamento e análise de material bibliográfico, pesquisa documental em órgãos e sites especializados; 
trabalho de campo e registro fotográfico. Os resultados evidenciam que a Reserva Extrativista Marinha de Cururupu 
foi criada em 2 de junho de 2004, abrange os municípios de Apicum-Açu, Bacuri, Cururupu, Porto Rico e Serrano do 
Maranhão, englobando 13 comunidades, onde residem aproximadamente 1500 famílias, tendo como principal atividade 
econômica a pesca artesanal. O principal instrumento de gestão socioambiental de uma UC é o Plano de Manejo que 
estabelece o zoneamento e normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a 
implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade. No caso da Resex Marinha de Cururupu, a gestão 
socioambiental ocorre pela via de atuação do conselho deliberativo, pelo contrato de Concessão do Direito Real de Uso, 
além da participação dos moradores da Resex, com objetivo de concluir o Plano de Manejo, que vai subsidiar todas as 
atividades (período de pesca, retirada de madeira de mangue para produção de lenha, controle e monitoramento dos 
tipos de embarcações que circulam dentro da área Resex, dentre outras) dentro da reserva. Conclui-se que a gestão 
socioambiental na Reserva Extrativista Marinha de Cururupu é ineficiente, pois o Plano de Manejo ainda não foi 
concluído, mas os gestores têm se empenhado para fazê-lo, para que isso de fato ocorra é necessário à participação 
efetiva da população local nessa etapa, pois esse documento vai indicar medidas que viabilizem a permanência das 
famílias na reserva, oferecendo-lhes melhoria na qualidade do padrão de vida, mantendo suas práticas tradicionais 
e conservando a biodiversidade local.

Palavras-chave. Gestão Socioambiental, Reserva Extrativista Marinha de Cururupu, Plano de Manejo.

ABSTRACT. The National System of Natural Conservation Reserves (Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza - SNUC) established by the law act nº 9,985 in July 2000 considers the importance of the socio-environmental 
management as a process which searches for the planning, coordination and control of political, technical and 
operational components and of the social agents that interfere in the development of an area, so that the purposes 
of a conservation reserve (CR) are reached. This research was based on the qualitative descriptive approach method, 
which aimed at describing and analyzing the socio-environmental management of the Marine Extractive Reserve in 
Cururupu. In order to complement the research, the following methodological procedures were followed: survey and 
analysis of bibliographical material, document research in specialized offices and sites; field trips and photographic 
register. The results show that the Marine Extractive Reserve in Cururupu, which was created in July 2nd, 2014, 
covers the municipalities of Apicum-Açu, Bacuri, Cururupu, Porto Rico and Serrano do Maranhão. It embodies 13 
communities where approximately 1,500 families live and have artisanal fishing as their main economic activity. The 
main instrument used for the socio-environmental management of a conservation reserve (CR) is a Management Plan 
which establishes the zoning and the rules that control the use of the area and the handling of the natural resources 
available, including the deploy of the physical facilities necessary to the best management of the reserve. In the case 
of the Marine Resex in Cururupu, the socio-environmental management occurs by means of the deliberative council, 
by the contract of the Real Right Use Granting, as well as by the participation of the Resex inhabitants, aiming at 
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designing the Management Plan which will subsidy all the activities in the reserve (such as proper time for fishing, 
withdrawal of the timber from the mangrove area to produce firewood, control and surveillance of the types of boats 
that travel inside the Resex area, among others). It can be concluded that socio-environmental management in the 
Marine Extractive Reserve in Cururupu is inefficient because the Management Plan has not yet been finished, although 
the managers are committed to doing it. In order to have it done, it is necessary to have effective participation of the 
local residents in the process, since this document will indicate the measures to guarantee the permanence of the 
families in the reserve by offering them improvements in the quality of their living conditions, and guaranteeing the 
maintenance of traditional practices while preserving the local biodiversity. 

Keywords. Socio-environmental, Management, Marine Extractive Reserve in Cururupu, Management Plan. 

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas verificou-se uma crescente preocupação com questões ambientais 
acerca da degradação do meio ambiente. As práticas não sustentáveis de uso dos recursos naturais 
acarretaram na perda acelerada da diversidade biológica. Dessa forma, propôs a delimitação 
de áreas protegidas sem ocupação humana, na criação dos primeiros parques nacionais, foi 
gradativamente modificada principalmente pela inexorável presença da sociedade no espaço que 
se pretendia proteger.

Diante da presença da ocupação humana em áreas de grande valor natural foram criadas 
áreas com a participação da população que visassem à gestão desses espaços. No Brasil a criação 
e implementação de áreas protegidas foi determinada pela lei 9985 que instituiu o Sistema 
Nacional de Unidades (SNUC) que determinou que essas áreas fossem consideradas de grande valor 
paisagístico, ecológico, histórico e cultural, visando atribuir ações que objetivassem um espaço 
zoneado, planejado, ordenado e gerenciado. Entretanto, todo processo de criação e gestão das UC’s 
é realizado, na maioria das vezes, de forma burocrática, sem a participação das populações que 
ocupam o local. Não bastasse isso, tais populações também são relegadas a um segundo plano e, 
poucas vezes é levada em conta sua identidade com o local onde vivem.

Diante dessa discussão as Unidades de Conservação se constituem em áreas delimitadas 
no território às quais são atribuídos diversos graus de proteção, com a imposição de restrições à 
ocupação da terra e ao uso dos recursos naturais, visando à conservação da natureza, a manutenção 
e melhoria da qualidade ambiental, bem como o controle e a manutenção destes recursos para 
utilização futura.

Na lei 9985/2000 que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), 
os conselhos de gestores foram incorporados às Unidades de Conservação, formalizando assim 
uma instância de gestão participativa para essas áreas protegidas. Diversas iniciativas vêm sendo 
realizadas pelos órgãos públicos e demais instituições envolvidas com a gestão dessas áreas, em suas 
diferentes categorias, no sentido de dar materialidade ao disposto na lei. Entretanto, verificam-se 
dificuldades na efetivação e no funcionamento dos conselhos, que vão desde a ambiguidade ou a 
omissão da lei, referente a algumas categorias de Unidades de Conservação, à falta de procedimentos 
claramente definidos. 

As Reservas Extrativistas foram incorporadas ao SNUC com objetivo de proteção ao modo 
de vida e cultura da população residente dentro da área protegida. Daí surge a ideia de uma gestão 
com plena participação dos grupos humanos inseridos nessas áreas com a obrigatoriedade da 
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formação de Conselhos Deliberativos que vai buscar medidas efetivas para a concretização de 
uma gestão socioambiental. No caso das Reservas Extrativistas Marinhas a gestão tenta discutir 
a atividade pesqueira.

A Reserva Extrativista Marinha de Cururupu criada em 2 de junho de 2004, apresenta uma 
paisagem exuberante com baías, floresta de manguezal, praias, ilhas, dentre outros, que formam 
um mosaico de beleza natural, propicia para a prática do ecoturismo. Mas, toda essa natural, 
cultural e histórica deve ser preserva e monitorada, e uma das maneiras disso ocorrer é através 
da gestão socioambiental via Plano de Manejo, no qual devem participar os representantes do 
conselho deliberativo e os demais moradores (pescadores ou não), no que se denomina de gestão 
participativa ou compartilhada. Atualmente está em trâmite um acordo de gestão que vai subsidiar 
as atividades dentro da Reserva.

Este trabalho tem como objetivo analisar a gestão socioambiental da Reserva Extrativista 
Marinha de Cururupu-MA, visando verificar a atuação dos atores responsáveis pela gestão na 
tentativa de implementar o Plano de Manejo.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada neste trabalho foi desenvolvida com base na abordagem qualitativa 
descritiva e no método fenomenológico, bem como procedimentos metodológicos. 

Na abordagem qualitativa descritiva, pretende-se evidenciar que o processo de implantação e 
efetivação das UC’s no Maranhão, deve ser um instrumento de política de proteção socioambiental 
e ter como base a gestão participativa, pois pode ajudar no fortalecimento do desenvolvimento 
local. Sendo uma pesquisa com enfoque qualitativo permitiu reconhecer e identificar como o tema 
se desenvolve, para que assim seja possível desenvolvê-la.

Para Lencioni (2003) a Fenomenologia constitui numa corrente filosófica que considera os 
objetos como fenômenos que devem ser analisados como aparecem na consciência do pesquisador. 
Com método Fenomenológico, o observador elabora os significados e interpretações dos fenômenos 
sociais descobrindo as características culturais que envolvem a existência das pessoas que participam 
da pesquisa, entendendo a realidade social como uma construção humana (TRIVIÑOS, 1987). Este 
método deu embasamento relativo à percepção pela sistematização dos processos de observação, 
interpretação e explicação dos fenômenos locais.

Para o complemento da pesquisa, foram desenvolvidos os seguintes procedimentos 
metodológicos:

• levantamento e análise de material bibliográfico específico e pesquisa documental em órgãos 
que tem relação ou contribuíram ou possam contribuir com o tema da pesquisa, tais como: Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos - 
IMESC; Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis - IBAMA e Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio; pesquisa no site especializado em Unidades 
de Conservação;1

1 http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-conservacao/biomas-brasileiros.html
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• trabalhos de campo realizados nos dias: 25, 26 e 27 de março de 2014 e nos dias 04, 05 e 
06 de junho de 2014. Datas em que foram realizadas às reuniões do Conselho Deliberativo, cujo 
objetivo era discutir o trâmite do Plano de Manejo e as atividades de cooperação nas comunidades; 
aplicação de um questionário com os conselheiros da Reserva Extrativista Marinha de Cururupu 
e com o chefe da reserva e registro fotográfico.

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A Reserva Extrativista Marinha de Cururupu-MA ocupa uma área de aproximadamente 
1.851,9332km2, abrangendo os municípios de Apicum-Açu, Bacuri, Cururupu, Porto Rico e Serrano 
do Maranhão, a 175 km da cidade de São Luís (Figura 01). Caracteriza-se pela presença de ilhas, 
baías, mangues, praias e elevada produtividade primária, contando com aproximadamente 30 ilhas 
habitadas ou não, apresentando significativa diversidade biológica, cultural, social e paisagística, 
despontando como área de beleza natural ímpar e grande potencial ecoturístico.

Integra a Mesorregião Norte Maranhense, a Microrregião do Litoral Ocidental e faz parte 
da Área de Proteção Ambiental das Reentrâncias Maranhenses, estando incluída no Sítio Ramsar 
e no Pólo Turístico da Floresta dos Guarás.

Ocupa lugar estratégico no litoral ocidental do Maranhão, apontada por diversos estudos 
como a de maior densidade da biomassa litorânea, favorecendo uma concentração singular 
da biodiversidade marinha do Estado. A alta biodiversidade está concentrada nas florestas de 
manguezais, fundos lamosos e à salinada das águas, contribuindo para uma concentração de 
cardumes de peixes, crustáceos e mariscos. Essa riqueza de pescados potencializa a principal 
atividade econômica da população da área em estudo.

A Resex Marinha de Cururupu possui 13 comunidades, (Mangunça, Caçacueira, Peru, São 
Lucas, Guajerutiua, Valha-me Deus, Porto Alegre, Iguará, Mirinzal, Retiro, Porto do Meio, Bate-
Vento e Lençóis), com aproximadamente 1500 famílias e mais de 5 mil habitantes, que contam 
com escolas, postos de saúde e casas de força para geração de energia elétrica. As comunidades são 
assistidas pela administração pública da prefeitura de Cururupu, o que possibilita que as famílias 
permaneçam de forma integral nos locais (BARROS et al., 2002).

As atividades econômicas realizadas nas comunidades que pertencem à Resex em estudo 
concentram-se no setor primário da economia, com destaque para a pesca artesanal, agricultura 
de subsistência, extrativismo vegetal e pecuária extensiva com baixo índice de produtividade. 
Sobre a pesca e a agricultura, a produção é destinada ao abastecimento familiar e o excedente é 
vendido para a compra de alimentos e utensílios domésticos. Não têm faltado críticas ao modelo 
de economia baseado no extrativismo vegetal, pois é uma atividade de baixa rentabilidade e é 
uma frágil base para o desenvolvimento, o que justifica também o nível de pobreza dos habitantes 
(COSTA, 2009).

A exploração dos recursos pesqueiros é voltada para a subsistência da comunidade. Peixes, 
crustáceos e moluscos são capturados por meio de diversas artes de pescar de modo artesanal 
(tarrafa, espinhel, malhadeira, muruada, arrasto, zangaria, curral linha e anzol), com auxílio de 
embarcações pequenas do tipo canoa (casco) quando a prática ocorre até cerca de um quilômetro 
da costa, e bianas e embarcações grandes, motorizadas e à vela quando é feita nas baías ou em 
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Figura 01 - Perímetro da Reserva Extrativista Marinha de Cururupu.

Fonte: IBAMA, 2012.
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alto mar. Este último tipo de embarcação também faz o transporte de passageiros e de pequenas 
mercadorias. Os pescadores retornam de suas atividades trazendo vários tipos de pescados, 
crustáceos e moluscos entre outros, utilizados como fontes de alimento e de renda para muitas 
famílias da comunidade.

Apesar dos equipamentos existentes, a infraestrutura das comunidades é reduzida, algumas 
mais agravadas por conta da sua localização e difícil acesso. Alguns serviços públicos como água 
encanada, saneamento básico, transportes, coleta de lixo doméstico, dentre outros são inexistentes. 
A água consumida pelos moradores vem de poço domiciliar particular e/ou dos poços artesianos 
que são considerados públicos (COSTA, 2009).

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: CONTEXTO HISTÓRICO E GESTÃO EFETIVA

No Brasil a discussão sobre a proteção socioambiental decorre, sobretudo com a criação 
da Política Nacional de Meio Ambiente, em 1981, a qual representa uma mudança importante 
no tratamento das questões ambientais já que procura integrar as ações governamentais dentro 
da abordagem sistêmica, visando assegurar condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos 
interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana.

Após oito anos de discussão no legislativo desde a ECO-92, o projeto de lei que regulamenta o 
art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação da Natureza pela lei n°. 9.985 de julho de 2000, na qual detalha os princípios da 
conservação e a necessidade de se avaliar as condições das categorias de UC’s existentes no Brasil. 
O SNUC está sob a forma de lei a qual estabelece critérios e normas para a criação, implantação e 
gestão dessas áreas. Assim, o SNUC tornou-se o dispositivo legal que define os critérios e normas 
para a criação, implantação, gestão e o manejo das unidades de conservação.

De acordo com Brasil (2000) a Lei 9.985/2000 estabelece dois grupos de Unidades de 
Conservação: o grupo das unidades de proteção integral, contendo cinco categorias de manejo 
(Estação Ecológica; Reserva Biológica; Parque Nacional; Monumento Natural e Refúgio de Vida 
Silvestre), e o grupo das unidades de uso sustentável, que contempla sete categorias (Área de Proteção 
Ambiental; Área de Relevante Interesse Ecológico; Floresta Nacional; Reserva Extrativista; Reserva 
de Fauna; Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural).

Para Santilli (2005) existe um princípio fundamental que orienta a interpretação jurídica do 
SNUC é que se trata de um sistema de unidades de conservação socioambiental que visa proteger 
e conservar os recursos naturais e culturais associados, baseado na interação entre o homem e a 
natureza. Para que a esta afirmação se concretize o ideal é que todas as Unidades de Conservação 
tenham um modelo de planejamento e gestão adequado à realidade da população local e específico 
para o ambiente natural onde à unidade foi criada.

Os programas de planejamento, gestão e manejo têm como objetivo a organização do espaço, 
incentivando a recuperação econômica e ecológica, buscando sempre a melhoria da população 
que vivem nas unidades (CAVALCANTI; VIADANA, 2007). O propósito é inserir nas Unidades 
o planejamento socioambiental, buscando sempre a preservação e a conservação dos recursos 
ambientais de um território e melhoria da qualidade de vida da população local. É apontado como 
um dos requisitos para o desenvolvimento de um sistema de gestão socioambiental. Um dos passos 



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 336-347. ISBN 978-85-63800-17-6

Costa & Furtado342

diagramação: letra1@editoraletra1.com

importantes que cada Unidade de Conservação deve dar para a efetiva proteção socioambiental, 
que inclusive estar na Lei 9.985 é a elaboração e execução do Plano de Manejo.

Os instrumentos de planejamento e gestão das UCs previstos no SNUC estão centrados na 
formação de um “Conselho Consultivo ou Deliberativo” e na elaboração do “Plano de Manejo”. 
Esses conselhos tem o objetivo de construir um espaço de discussão e negociação das questões 
socioeconômicas e ambientais da Unidade de Conservação e de sua área de influência, desempenhando 
papel importante no processo de gestão. O principal instrumento de gestão de uma UC é o Plano 
de Manejo, definido por Brasil (2000) como:

um documento técnico mediante o qual, com fundamentos nos objetivos gerais de uma 
unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o 
uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas 
necessárias à gestão da unidade

Faria e Pires (2007) afirmam que o Plano de Manejo é necessário para uma gestão eficiente, 
uma vez que estabelece os diversos “afazeres” para se alcançar os objetivos de manejo das Unidades. 
Além disso, o plano é dinâmico e deve ser sistematicamente revisto a fim de se adequar a novas 
realidades. O SNUC indica que todas as Unidades disponham de um Plano de Manejo, o qual deve 
ser elaborado no prazo de cinco anos após a criação da UC, entretanto a maioria das Unidades não 
dispõe dessa ferramenta. É um instrumento indispensável para a gestão de uma UC. Entretanto, 
muitos deles são elaborados e abandonados, seja devido ao baixo potencial de utilização, baixos 
recursos ou ainda por apresentarem uma visão incoerente com os princípios de manejo da área. 
Sendo assim, o modelo de planejamento e gestão das unidades é um desafio futuro, pois atualmente 
apresenta caráter mais administrativo do que de manejo da conservação (MARQUES; NUCCI, 2007)

É bom deixar claro que a participação da sociedade na implementação das políticas ambientais 
e, em especial, na gestão de Unidades de Conservação, registrado na Lei n˚ 9985/2000 e no decreto 
de regulamentação e criação, ambos falam superficialmente de normas e diretrizes relacionadas 
à democratização dos procedimentos de criação dessas áreas protegidas e de seus instrumentos 
de gestão. Isso faz com que os gestores de Unidades de Conservação tenham diferenciados 
entendimentos e práticas no que diz respeito à implementação e ao funcionamento dos conselhos.

GESTÃO NA RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA DE CURURUPU

De acordo com Brasil (2000) toda Unidade de Conservação deve criar o seu Plano de Manejo 
no prazo máximo de cinco anos, entretanto a Reserva Extrativista Marinha de Cururupu criada em 
2004, até meados de 2014 ainda não possui tal plano, “dificultando o processo de sustentabilidade 
socioambiental e gestão dessa unidade” (EDUARDO CASTRO MENEZES DE BORBA, chefe da 
unidade, 2013). Dessa forma, há um impasse, pois a lei estabelece um prazo de 5 anos para a 
elaboração e execução do Plano de Manejo.

É importante que Plano de Manejo fique pronto o mais rápido possível para que o poder 
público e as comunidades tradicionais se apoiem em práticas que inviabilizem o êxodo rural e a 
implementação de atividades econômicas degradadoras como a exploração madeireira e a pecuária 
extensiva. Deverá prever a implantação de atividades economicamente viáveis e a ocupação e/
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ou qualificação da mão-de-obra em atividades produtivas, salvaguardando o patrimônio natural 
de acordo com a legislação vigente. Como ainda não está concluído há necessidade de buscar 
alternativas que viabilizem a permanência das famílias na reserva, oferecendo-lhes melhoria na 
qualidade de vida, mantendo suas práticas tradicionais e conservando a biodiversidade local. 

Para que se concretize o que foi citado no parágrafo anterior sobre o Plano de Manejo, 
no primeiro momento, o ideal é fazer reuniões para elaborar um planejamento e uma gestão 
participativa, nos quais as decisões estejam em consonância com os objetivos da área de estudo. 
Dentre os diversos meios de participação, o conselho deliberativo da Reserva em estudo destaca-se 
por se constituir em um dos espaços de maior discussão e aceitação para se estabelecer formas de 
gestão e diálogo entre as organizações da sociedade civil e os governos na configuração do Estado 
e de políticas públicas específicas. 

Ao falar de gestão participativa relacionada aos temas do SNUC, entende-se como iniciada 
anteriormente ao ato de criação da Unidade, através de consultas públicas, com ampla participação 
dos setores envolvidos na definição da localização, dimensão, limites e prioridades da UC, como 
preconiza a lei, e de debates sobre a categoria a ser adotada, mostrando-se uma excelente estratégia 
para atenuar problemas que, ao contrário, só apareceriam posteriormente. Caso esse processo 
seja respeitado, depois de criada a Unidade, o ambiente de negociação e gestão participativa será 
fortalecido com os conselhos das UC’s. No entanto, a criação do conselho tem representado, na 
maioria das vezes, o primeiro momento de discussão dos conflitos envolvendo a Unidade.

Segundo MMA (2004) Gestão Participativa do SNUC é definida como:

As atividades para criação desses colegiados têm geralmente se constituído em processos restritos a 
poucas entidades, sendo comum que os convites para participação sejam direcionados prioritariamente 
a órgãos públicos e ONGs ambientalistas, cabendo a participação de outras organizações sociais apenas 
à imposição legal de paridade entre representantes de entidades públicas e da sociedade civil. Mesmo 
assim, nota-se a tendência para se convidar entidades que representem os interesses empresariais e de 
segmentos urbanos, em detrimento das formas de organização de moradores e dos produtores mais 
diretamente relacionados à unidade de conservação.

As Reservas Extrativistas ao ser incorporadas ao SNUC buscou estabelecer na proteção ao 
modo de vida e cultura da população residente, seu objetivo de criação. Essa aparente contradição 
reflete o campo de disputas e conflitos entre as diferentes posições no movimento ambientalista e 
entre este e outros grupos que participaram do longo processo de discussão do SNUC (MEDEIROS, 
2006), e fica ainda mais explicitada ao se analisar a mudança na concepção de gestão das Reservas 
Extrativistas, inserida com a obrigatoriedade dos Conselhos Deliberativos, que se contrapõe à 
forma como foram originariamente concebidas e defendidas.

Na Reserva Extrativista Marinha de Cururupu a formação do Conselho Deliberativo foi 
concretizada com sucesso e periodicamente faz reuniões com os seus representantes e os demais 
moradores das comunidades para discutirem a finalização do plano de manejo e, buscarem 
possíveis medidas atenuantes para os problemas socioeconômicos que algumas comunidades 
estão enfrentando (Foto 01). Para isso, além da presença do conselho foi criado a Associação dos 
Moradores da Reserva Extrativista Marinha de Cururupu, com intuito de legalizar os pescadores 
e contribuir na elaboração e execução do Plano de Manejo.
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Foto 01 - reunião do Conselho Deliberativo da Resex Marinha de Cururupu.

Fonte: registro da pesquisa, Jun./2014.

Foto 02 - morador recolhendo os resíduos sólidos

Fonte: registro da pesquisa, jun./2014.
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Existem diversos processos de gestão participativa nas Unidades de Conservação em que 
as comunidades sobrevivem da pesca, tais como: os acordos de pesca e manejo comunitário; os 
fóruns de co-gestão, e demais processos de co-gestão da pesca em águas interiores e costeiras no 
Brasil. Como na Reserva Extrativista Marinha de Cururupu ainda não possui o Plano de Manejo 
concluído, está em trâmite um acordo de gestão que deve orientar quase todas as atividades dentro 
do perímetro da Reserva.

No acordo estão definidos alguns itens importantes, como:
Capítulo I – Da Pesca
1. Todas as embarcações que pratiquem a pesca na área da Resex de Cururupu devem pertencer 

e ser operadas por pescadores beneficiados da Resex e cadastradas pelo ICMBio;
3. Fica determinada a pesca artesanal como a modalidade de pesca permitida em toda a 

área da Reserva.
Capítulo III – Da cata do Caranguejo e demais mariscos
9. É proibido o uso de redinha durante todo o ano.
Capítulo IV – Da flora
15. É permitida aos beneficiários residentes da unidade a coleta de frutos, cascas e outras 

partes de plantas frutíferas e medicinais, inclusive para a comercialização;
16. Devem ser preservados (proibidas de cortes) o muricizeiro, o bartimão, o cajueiro, o 

mirinzeiro, o guajeruzeiro, o amesqueiro, a janaúba, o cajazeiro, o mapuí, bem como quaisquer 
vegetações fixadoras de dunas;

17. O corte de vegetação nativa somente é permite aos beneficiários residentes para consumo 
próprio.

Capítulo V – Do manguezal
18. Aos beneficiários residentes da Resex é permitida a retirada da madeira de mangue com 

finalidade unicamente de subsistência. Exclui-se dessa retirada as porções de mangue denominadas 
de mangue-de-frente ou quebra-maré.

Capítulo IX – Lixo
28. Cada morador é responsável pelo seu próprio lixo e pela limpeza da área da sua residência 

(Foto 02);
29. É permitida a queima de lixo dentro das comunidades da Resex, desde que seja feita no 

terreno de cada morador a partir das 18 horas (dezoitos horas),ou queimando de forma coletiva, 
em locais isolados, fora do centro da comunidade a qualquer hora, de forma a não prejudicar a 
saúde, ate que seja determinada outra forma mais adequada para a destinação do lixo local;

30. Fica proibida a colocação de lixo em áreas de apicuns, especialmente em vias transitáveis, 
no mar e nas lagoas.

Capítulo XIII – Uso do solo
35. É proibida a venda ou alienação, em qualquer de suas formas, de terrenos na área da Resex.
O controle de pontos de pesca é considerado um dos mais importantes entre os capítulos do 

acordo de gestão, pois permite que um número limitado de usuários tenha acesso aos recursos, o 
que constitui um incentivo para seu uso sustentável, uma vez que os pescadores podem desfrutar 
dos benefícios da manutenção dos estoques de pescados.
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As ferramentas de gestão dos recursos marinhos da Reserva Extrativista Marinha de Cururupu, 
consequentes da conclusão e implementação do Plano de Manejo, na elaboração de normas e 
de administração inerentes à sua aplicação, revela-se como, potencialmente, muito rico para 
fornecer subsídios voltados para a gestão socioambiental. Entretanto, não há participação sobre 
tomada de decisões políticas, associadas aos problemas sobre os quais se devem buscar soluções 
por intermédio do aparato estatal, assim as políticas se tornam inoperantes para os problemas 
socioambientais locais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A dinâmica do sistema de gestão socioambiental em Unidades de Conservação exige das 
comunidades locais uma participação intensa e sustentada nas negociações. Mas o processo de 
ampliação da participação desenvolve-se geralmente em ritmo lento. Deve então, fortalecer de 
forma progressiva e potencial a autonomia das populações locais, com propósitos de identificar os 
problemas inerentes às suas comunidades e propor medidas atenuantes. Com a Lei 9.985/2000 
considera a importância da gestão participativa, pois prevê que cada Unidade de Conservação 
tenha seu conselho gestor, o qual deve ser constituído por representantes de órgãos públicos, 
organizações da sociedade civil, da população local, dentre outros.

As comunidades de pescadores costeiras e de águas interiores no Brasil não são homogêneas 
e têm um nível de preparo diferenciado para engajar seus planos de co-gestão. Dessa forma, existe 
a aplicação de políticas públicas inadequadas e a inexistência de um programa nacional de gestão 
compartilhada da pesca e políticas públicas em alguns setores da zona costeira. Esses são os 
principais desafios do governo em direção a um avanço na gestão participativa.

Portanto, no caso da Reserva Extrativista Marinha de Cururupu em que o conselho deliberativo 
é uma exigência do SNUC e, portanto, algo que temos que viabilizar, o trabalho foi conduzido para 
analisar a legitima ação dos diferentes agentes sociais envolvidos em sua gestão. Com relação à 
população local, existem problemas referentes a pouca iniciativa de sua participação nas tomadas 
de decisões sobre um sistema de gestão participativa seja uma gestão socioambiental. Sendo assim, 
as lições analisadas neste trabalho reforçam aspectos importantes que deveriam ser levados em 
consideração ao se instaurar sistemas de gestão participativa, pois existe um aspecto chave para 
que a gestão socioambiental promova um sistema de decisão mais participativo e legítimo na 
Reserva Extrativista Marinha de Cururupu. Seria o fortalecimento político das comunidades de 
pescadores nesse processo.

Este artigo é um recorte do projeto de pesquisa do Programa de Pós-graduação em 
Desenvolvimento Socioespacial e Regional que será ampliado para dissertação de mestrado. A 
pesquisa está em fase de andamento e tem como foco investigar a atuação do Estado e os órgãos 
específicos (IBAMA, ICMbio e CNPT) na gestão da atividade pesqueira na Reserva Extrativista 
Marinha de Cururupu e as representações sociais na participação da população local na execução 
do Plano de Manejo.
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RESUMO. Nas últimas décadas as questões relativas ao meio ambiente têm sido cada vez mais abordadas. A propagação 
do conhecimento pela mídia, pelos meios acadêmicos, tem trazido informações para a sociedade que evidenciam as 
consequências desastrosas, provenientes da utilização insensata dos recursos naturais pelo homem, comprometendo 
assim a sustentabilidade do sistema. Daí a necessidade da busca de diretrizes e mecanismos operacionais que facilitem 
dar respostas às necessidades de desenvolvimento e às exigências da qualidade ambiental dentro de um território 
determinado. A acentuação da deterioração do meio ambiente ocorre principalmente pelo crescimento desordenado 
das cidades e pela desintegração da urbanização com o ordenamento territorial, proveniente da falta de gestão e 
planejamento. Desse modo, vale ressaltar a importância do licenciamento ambiental, considerado um instrumento 
básico de gestão da política nacional de meio ambiente, o qual possui competência administrativa para autorizar a 
instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas 
efetivas ou potencialmente poluidoras, ou que possam causar algum tipo de degradação ambiental (CONAMA, 1997). 
Desta forma, por meio deste, é possível ao poder público exercer um maior controle sobre as atividades antrópicas 
que interferem na qualidade ambiental, de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico e sustentável dos 
territórios. Assim, faz sentido destacar a importância da descentralização do licenciamento ambiental para a gestão e 
ordenamento territorial, a qual se constitui num sistema de gestão que pretende dificultar o crescimento desordenado 
das cidades e promover a sustentabilidade no âmbito local, além de promover a transferência de poderes da esfera 
estadual para a esfera municipal, proporcionando a estas unidades a faculdade de definir suas prioridades de gestão 
ambiental, desse modo a descentralização do licenciamento ambiental visa a promover não apenas o ordenamento 
territorial mas também a partilha de poderes. Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo analisar de 
que modo a descentralização do licenciamento ambiental influencia no desenvolvimento, na melhoria da qualidade 
ambiental e no ordenamento dos territórios. A fim de atingir tal objetivo utilizou-se como metodologia a revisão 
bibliográfica de livros, artigos acadêmicos, e a própria legislação ambiental, relacionados ao objeto de estudo, com o 
intuito de adquirir maiores informações e conhecimentos sobre o tema estudado, onde foi possível analisar e concluir 
que o licenciamento ambiental corresponde a uma excelente ferramenta de ordenamento dos territórios e de um 
meio ambiente cada vez mais sustentável.

PALAVRAS-CHAVES. TERRITÓRIOS, LICENCIAMENTO, GESTÃO AMBIENTAL.

ABSTRACT. In recent decades the issues related to the environment have been increasingly addressed. The spread of 
knowledge by the media, the academia has brought information to society that highlight the disastrous consequences 
from the senseless use of natural resources by man, thereby undermining the sustainability of the system. Hence 
the need to search for guidelines and mechanisms to facilitate operational respond to development needs and the 
requirements of environmental quality within a given territory. The accentuation of environmental deterioration 
is mainly due to overcrowded cities and the disintegration of urbanization to land use planning, from the lack of 
management and planning. Thus, it is worth emphasizing the importance of environmental licensing, which is 
a basic tool for managing the national environmental policy, which has administrative jurisdiction to authorize 
the installation, expansion and operation of projects and activities using environmental resources, or considered 
potentially effective polluting, or that may cause some kind of environmental degradation (CONAMA, 1997). Thus, 
through this, it is possible for the public to exercise greater control over human activities that affect environmental 
quality in order to contribute to the economic and sustainable development of territories. Thus, it makes sense to 

(GEO)POLÍTICAS DO MEIO AMBIENTE, GESTÃO DOS RECURSOS E SUSTENTABILIDADESEIXO II
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highlight the importance of decentralization of environmental licensing for management and land use planning, 
which constitutes a management system intended to hinder the overcrowded cities and promote sustainability at the 
local level, and promote the transfer of powers the state level to the municipal level, these units provide the power 
to determine their priorities for environmental management, thereby decentralizing environmental licensing aims 
to promote not only the spatial planning but also the sharing of powers. Given the above, this paper aims to analyze 
how the decentralization of environmental licensing influences the development, improve environmental quality 
and regional planning. In order to achieve this goal was used as the methodology literature review of books, scholarly 
articles, and his own environmental legislation, related to the object of study, in order to acquire more information 
and knowledge on the topic studied, where it was possible to analyze and conclude that the environmental licensing 
represents an excellent tool for regional planning and an increasingly sustainable environment.

KEYWORDS. TERRITORIES, LICENSING, ENVIRONMENTAL MANAGEMENT.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo analisar de que modo a descentralização do 
licenciamento ambiental influencia no desenvolvimento, na melhoria da qualidade ambiental e 
no ordenamento dos municípios.

Visto que nas últimas décadas as questões relativas ao meio ambiente têm sido cada vez 
mais abordadas. A propagação do conhecimento pela mídia, pelos meios acadêmicos, tem trazido 
informações para a sociedade que evidenciam as consequências desastrosas, provenientes da 
utilização insensata dos recursos naturais pelo homem, comprometendo assim a sustentabilidade 
do sistema. Tais consequências podem ser evidenciadas pela sociedade em geral, desde aquelas 
localizadas em pequenas aglomerações formadas há séculos e que ali permanecem como ponto 
de passagem até aquelas presentes nas megalópoles que estão cada vez mais se expandindo. Daí 
a necessidade da busca de diretrizes e mecanismos operacionais que facilitem dar respostas às 
necessidades de desenvolvimento e às exigências da qualidade ambiental dos municípios.

A acentuação da deterioração do meio ambiente ocorre principalmente pelo crescimento 
desordenado das cidades e pela desintegração da urbanização com o ordenamento dos municípios, 
proveniente da falta de planejamento, visto que, para que seja possível uma incorporação entre 
o desenvolvimento e a sustentabilidade ambiental, é preciso um eficaz planejamento municipal 
da gestão do meio ambiente. Para Rodriguez (2011), o planejamento ambiental é um processo 
intelectual no qual são projetados os instrumentos de controle fundamentados em uma base 
técnico-científica, instrumental e participativa a fim de facilitar a tomada de decisões, tais como 
permissões e concessões.   

Desse modo, vale ressaltar a importância do licenciamento ambiental, considerado um 
instrumento básico de gestão da política nacional de meio ambiente, o qual possui competência 
administrativa para autorizar a instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades 
utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, ou que 
possam causar algum tipo de degradação ambiental (CONAMA, 1997). Por meio deste, é possível 
ao poder público exercer um maior controle sobre as atividades antrópicas que interferem na 
qualidade ambiental, de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico e sustentável dos 
municípios.
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Assim, faz sentido destacar a importância da descentralização do licenciamento ambiental 
para a gestão e ordenamento territorial, a qual se constitui num sistema de gestão que pretende 
dificultar o crescimento desordenado das cidades e promover a sustentabilidade no âmbito 
local, além de promover a transferência de poderes da esfera estadual para a esfera municipal, 
proporcionando a estas unidades a faculdade de definir suas prioridades de gestão ambiental, 
visto que a sociedade vivencia os problemas ambientais de forma muito próxima, desse modo 
a descentralização do licenciamento ambiental visa a promover não apenas o ordenamento dos 
municípios mas também a partilha de poderes.

Segundo Macedo (1994) o ordenamento dos municípios consiste na compatibilização entre 
as necessidades do homem em referência ao uso e ocupação do solo, com a capacidade de suporte 
do território que ocupa ou pretende ocupar. Desse modo é preciso conhecer os limites espaciais 
destes municípios, a fim de promover um ordenamento capaz de promover um desenvolvimento 
sustentável. O autor ainda destaca que a fim de se obter o ordenamento territorial e ambiental 
deve-se verificar se um determinado processo ou ocorrência tem capacidade para interferir 
negativamente em qualquer uma das quatro propriedades da sustentabilidade ambiental, a saber; 
suporte de energia ambiental, suporte às relações ambientais, suporte ao desempenho ambiental 
e suporte à evolução no meio ambiente.

Quaisquer efeitos negativos que possam reduzir ou impedir a realização de uma destas 
propriedades torna-se uma ameaça, uma vez que a partir de sua ocorrência poderão ser observadas 
diversas reações adversas em todo o território, resultando em um desequilíbrio para a esfera 
ambiental como um todo (MACEDO, 1994).

Dentro dessa ótica que o licenciamento ambiental merece lugar de destaque, pois a partir 
dos diversos estudos no decorrer do processo é que será possível estabelecer quais as atividades 
serão mais impactantes ao meio e quais as zonas mais propensas a sofrer tal impacto.

 No artigo 1º da resolução CONAMA, 237/96 são definidos alguns conceitos, entre eles o de 
licenciamento ambiental, elencado no seu inciso I:

I – licenciamento ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental 
competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e 
atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras 
ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as 
disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso.

Desse modo o licenciamento ambiental, objeto deste estudo, é considerado um dos mais 
importantes instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente – Lei nº 6.938/81, a qual tem 
entre seus objetivos o ordenamento territorial. Visto que, com a implementação do licenciamento 
ambiental de forma eficaz, é possível a partir das suas condicionantes ambientais, estabelecer um 
padrão de qualidade ambiental, um zoneamento ambiental, uma avaliação de impactos, entre 
outros, além de exercer um maior controle sobre aquelas atividades que possam causar algum 
tipo de poluição ou degradação ambiental. 

Segundo Costa et al. apud Schenini et al. (2006) a partir da descentralização é possível criar 
novos desafios e oportunidades para as empresas, o setor público e para a comunidade, visto que a 
partir desta é concebido uma nova forma de desenvolvimento, na qual prioriza o desenvolvimento 
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local e regional de forma a aproximar as necessidades de negociação e da convergência de objetivos 
comuns.

Essa nova forma de desenvolvimento é contrária ao modelo atual, no qual preconiza um 
modelo predatório e insustentável, provenientes da tentativa de adequar modelos importados, 
inadequados à realidade local.

A QUESTÃO TERRITORIAL E O MEIO AMBIENTE

Para uma melhor compreensão da integração dos instrumentos de gestão ambiental, mais 
especificamente do licenciamento ambiental com o ordenamento territorial é necessário melhor 
definir a questão do que é meio ambiente. Visto que na maioria das vezes os processos de gestão 
do meio ambiente, ocorrem de forma segregada, a gestão ambiental da territorial, o que acaba 
dificultando a propagação de um meio ambiente mais equilibrado, simples e de fácil alcance.

Segundo Machado (2003, p. 95) foi somente a partir da Constituição Federal de 1988 que 
pela primeira vez o Brasil insere o termo meio ambiente em sua concepção abrangente, impondo 
o meio ambiente como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida:

Art.225 Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. Art.225).

Segundo Silva (2004. p.46), o referido caput apresenta três normas importantes.  O primeiro 
refere-se ao meio ambiente como bem ambiental de uso comum do povo, ou seja, o meio ambiente 
passa a ser um bem comum a todos e essencial para a sadia qualidade de vida. Desse modo um 
meio ambiente degradado é inviável para a promoção de uma vida saudável. 

No entanto vale ressaltar que para Di Pietro (2003, p. 545), bem de uso comum do povo, são 
aqueles que podem ser utilizados por todos, sem restrição alguma. Desse modo quando alguém 
comete um crime ambiental, não somente está atingindo a si mesmo, mas a toda a sociedade.

Segundo Silva (2004, pg. 46), o segundo marco, diz respeito ao direito constitucional ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, o qual deve ser preservado pra às presentes e futuras gerações. 
Consubstanciando dessa forma com o conceito de desenvolvimento sustentável, estabelecido na 
Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente – ECO 92. 

Desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer 
a possibilidade das gerações futuras de atenderem as suas próprias necessidades (CMMAD, 
1991, p. 46).

O terceiro marco refere aos deveres constitucionais, não somente para o Poder Público, como 
também para a sociedade. Desse modo, o poder público não tem apenas uma faculdade, mas um 
legítimo dever. Assim, é inconstitucional, à Administração deixar de proteger e preservar o meio 
ambiente em todas as suas formas. 
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Por outro lado, a sociedade deixa de ser um sujeito passivo de direito a um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e passa também a ser um sujeito ativo de dever, o qual compete 
defende-lo e preserva-lo para às presentes e futuras gerações.

Ressalta-se ainda que a Constituição caracteriza as atribuições concedidas a cada ente 
federativo quanto a repartição de competências, com ênfase para o que se convencionou chamar 
de federalismo comparativo, visto que boa parte da matéria ambiental pode ser disciplinada 
sincronicamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Essas competências subdividem-
se em competência administrativa e competência legislativa, entre as competências administrativas 
salienta-se o desempenho de atividades concretas, através do seu poder de polícia enquanto que 
as competências legislativas referem-se ao poder outorgado a cada ente federado para elaboração 
dos seus atos normativos e suas leis. (MILARÉ, 2007, p.242).

Quanto às competências administrativas, o artigo 23 da Constituição Federal compete igual 
aptidão a União, Estados, Distrito Federal e Municípios para proteger o meio ambiente e combater 
a poluição em qualquer das suas formas e preservar as florestas, a fauna e a flora (CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, Art. 23). Enquanto que no artigo 24 é definido à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
competência para legislar entre diversas matérias, entre elas: conservação da natureza, do solo, 
proteção do meio ambiente, controle da poluição, entre outros.

Desse modo, a União atuará e legislará em questões de interesse nacional, os Estados, nas 
questões regionais e os Municípios quanto aos problemas locais. Salienta-se a manutenção da 
competência dos municípios especificadas na Lei nº 6.938/1981 na estrutura do SISNAMA, o que 
nos faz afirmar que a competência do município em promover a gestão ambiental municipal, não 
é somente legal como também constitucional.

De acordo com Silva (2000), pode-se dizer que o meio ambiente é a interação do conjunto 
de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciam o desenvolvimento equilibrado da 
vida em todas as suas formas. A integração busca assumir uma concepção unitária do ambiente 
compreensiva dos recursos naturais e culturais. Nesta concepção, o conceito mostra a existência 
de três aspectos do meio ambiente: o meio ambiente artificial; o meio ambiente cultural; e o meio 
ambiente natural.  

O meio ambiente artificial é aquele “constituído pelo espaço urbano construído, consubstanciado 
no conjunto de edificações (fechado) e equipamentos públicos (ruas, praças áreas verdes, espaços 
livres em geral: espaço urbano aberto)”. Consequentemente, a definição e a ideia de meio ambiente 
artificial revelam o conceito dos termos cidade e urbano (cidade + habitantes). Nesta divisão de 
meio ambiente artificial, poderia ser incluído também o espaço rural construído, no conjunto de 
plantações, pastos, etc. (SILVA, 2000). 

 O cultural é “integrado pelo patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paisagístico, 
turístico, que, embora artificial, em regra, como obra do homem, difere do anterior (que também é 
cultural) pelo sentido de valor especial que adquiriu ou de que se impregnou”. Já o meio ambiente 
natural, ou físico, é constituído pelo solo, a água, o ar atmosférico, a flora, enfim, pela interação 
dos seres vivos e seu meio (SILVA, 2000).  

Ainda, de acordo com os autores supracitados, as cidades têm sido o espaço das transformações 
econômicas e sociais da civilização, tendo facilitado a evolução do conhecimento, da cultura e 
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costumes. Apesar da modernidade e avanços tecnológicos existentes nas cidades, o final deste 
século tem sido marcado pelo aumento de problemas urbanos diversos, tais como a degradação 
ambiental.

Degradação esta existente pela falta de uma política urbana voltada para o ordenamento dos 
territórios através de uma gestão ambiental eficiente. Desse modo inúmeros problemas, a saber: 
efeito estufa, falta de saneamento básico, resíduos sólidos não tratados, falta de plano diretor, 
acabam por deteriorar os territórios. 

Diante este contexto, tem-se o Direito Ambiental como complexo de princípios e normas 
reguladoras das atividades humanas que possam afetar a sanidade do meio ambiente em sua 
dimensão global, de modo a atingir à sua sustentabilidade. (SILVA, 1995 (apud PERES & PEREIRA 
Op Cit., s.d.)).  

Entretanto, é preciso que as políticas urbanas dialoguem com as ambientais para evitar 
sobreposições e conflitos. É a partir daí que se destaca o licenciamento ambiental, como um 
instrumento de gestão ambiental. Visto que é a partir do licenciamento que os órgãos competentes 
irão analisar se determinadas atividades são passíveis de licença ou não, quais os impactos gerados, 
positivos e negativos e como mitiga-los.

Desse modo o licenciamento ambiental é um importante instrumento preventivo, visto 
que prevê os impactos e previne os danos potencialmente identificados. Ademais é possível fazer 
um planejamento através do mapeamento territorial, a fim de conhecer o território para então 
realizar o seu ordenamento.

A partir da implementação do licenciamento ambiental de forma eficaz, é possível a partir das 
suas condicionantes ambientais, estabelecer um padrão de qualidade ambiental, um zoneamento 
ambiental, uma avaliação de impactos ambientais, divulgação da informação, entre outros.

Segundo Milaré (2007, p. 420), é através do licenciamento ambiental que o poder público 
pode exercer um controle sobre determinadas atividades antrópicas que possam interferir na 
qualidade do meio ambiente.

No entanto, o tema em questão ainda é muito polêmico e controverso, visto que, se por 
um lado a partir da descentralização do licenciamento ambiental há uma maior proximidade do 
cidadão com os problemas ambientais em sua localidade, aumentando assim a sua participação e 
cobrança nos processos decisivos. Por outro lado a maioria dos municípios sofrem com a falta de 
estrutura física, capacidade técnica, recursos financeiros, que inviabilizam a efetivação da Política 
Ambiental no âmbito dos Municípios, aliado a isso soma-se a falta de interesse dos gestores locais 
e a possibilidade de corrupção em vista do poder local (MARCONI et al., 2012).

METODOLOGIA

A metodologia utilizada está baseada em levantamentos a partir de dados bibliográficos de 
livros, artigos acadêmicos e a própria legislação ambiental, relacionados ao objeto de estudo, com 
o intuito de adquirir informações e conhecimentos sobre o tema estudado.

Aos dados bibliográficos foram agregadas informações obtidas em sites na internet, 
pertencentes a organizações governamentais e não governamentais, que divulgam textos e dados 
relacionados com as temáticas abordadas no presente trabalho.
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RESULTADOS OBTIDOS/CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, o ordenamento dos municípios visa a compatibilização da necessidade 
de desenvolvimento do homem, no que dispõe ao uso e ocupação do solo, com a capacidade de 
suporte do território que ocupa ou pretende ocupar. Desse modo considera-se que a descentralização 
do licenciamento ambiental pode ser uma aliada e efetiva estratégia para o desenvolvimento e 
ordenamento dos territórios, visto que por meio do licenciamento ambiental no âmbito local, o 
poder público poderá exercer um maior controle sobre as atividades efetivamente poluidoras, ou 
que possam causar algum tipo de degradação ao meio ambiente.

Porém, para que a descentralização seja eficaz, é preciso haver planejamento ambiental e 
territorial, além da conscientização da sociedade, pois esta será considerada peça fundamental 
para a fiscalização e cobrança do efetivo processo de licenciamento ambiental, havendo assim uma 
maior interação do homem com o meio ambiente.

Ademais através da descentralização do licenciamento ambiental não obtém-se apenas 
o ordenamento territorial, mas também a redistribuição de poderes. Poderes esses que serão 
compartilhados entre os entes federativos e também entre a comunidade, que se sentirá parte do 
processo de manutenção e equilíbrio da qualidade do seu território, resultando dessa forma, uma 
melhoria para todo o meio ambiente que nos rodeia.

REFERÊNCIAS

BORJA, Jordi. In Fischer, Tânia. Gestão Contemporânea, Cidades Estratégicas: aprendendo com fragmentos 
e reconfigurações do local. Rio de aneiro: Fundação Getúlio Vargas, 1996.

BRASIL. Conselho Nacional de Meio Ambiente. Resolução CONAMA 237 de 19 de dezembro de 1997. 
Disponível em www.mma.gov.br/conama. Acesso em 19.11.2013.

BRASIL. Lei nº 6.938 de 31 de Agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente. 
Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em 20.11.2013.

COSTA, Alexandre et al. A promoção do desenvolvimento através da gestão territorial. In Schenini, Pedro 
et al. Planejamento, Gestão e Legislação Territorial Urbana: uma abordagem sustentável. – Florianopólis: 
FEPESE, Papa Livro, 2006.

MACEDO, Ricardo Kohn de. Gestão Ambiental: os instrumentos básicos para a gestão ambiental de territórios 
e de unidades produtivas. Rio de Janeiro: ABES: AIDIS, 1994.

MONTAÑEZ, G. (Ed.). Espacio y territórios: razón, pasión e imaginários. Bogotá: Universidad Nacional de 
Colômbia. 2001.

PHILIPI JR, Arlindo et al. Municípios e Meio Ambiente: perspectivas para a municipalização da gestão 
ambiental no Brasil. São Paulo: Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, 1999.

RODRIGUEZ, José Manuel Mateo. Planejamento e gestão ambiental: subsídios da geoecologia das paisagens 
e da teoria geossistêmica. Fortaleza: Edições UFC, 2013.

SANTOS, Edinaldo B. O ordenamento territorial como instrumento da sustentabilidade. In Bittencourt 
et al. Perspectiva da Sustentabilidade. São Cristovão. Editora UFS, 2012.

SOUZA, Marcelo José Lopes. O território: sobre espaço, poder, autonomia e desenvolvimento. In Castro, 
Ina et al. (orgs.) Geografia: Conceitos e Temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995.



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 356-360. ISBN 978-85-63800-17-6

diagramação: letra1@editoraletra1.com
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AFETANDO A POPULAÇÃO CARIOCA

PUBLIC POLICIES AND LIFE QUALITY IN SEPETIBA BAY (RIO DE JANEIRO, BRAZIL): 
INFRASTRUCTURAL MODERNIZATION AFFECTS THE CARIOCA POPULATION 
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RESUMO. O trabalho tem como objetivo fundamental resgatar a importância histórica, cultural, ambiental e social 
da Baía de Sepetiba e de seu entorno para a população carioca, visto que nos últimos anos essa área tem passado por 
um grande processo de desvalorização. A importância histórica da região da Baía de Sepetiba se dá pelo fato de essa 
área ainda no período colonial ter se constituído como um posto de vigilância para garantir a soberania nacional, e 
hoje se mantém com a Base Aérea de Santa Cruz. Como relevância cultural tem-se o trabalho artesanal e a pesca que 
acabam por reforçar a tradição e a potencialidade local. Quanto à importância ambiental, a Baía de Sepetiba tem duas 
faces, pois é riquíssima em diversidade, além de ser a principal fonte de renda da maior parte da população que vive 
no entorno que sobrevive da pesca artesanal. Por outro lado, essa atividade vem sendo ameaçada constantemente 
pela intensa poluição do mar causada por atividades industriais, o que afeta a reprodução de peixes e crustáceos e, 
portanto, a atividade econômica dos moradores locais. Nos últimos anos grandes investimentos na região da Baía de 
Sepetiba têm sido feitas como a obra de infraestrutura do Porto de Itaguaí e também a construção da CSA (Companhia 
Siderúrgica do Atlântico), que impactou, de forma significativa, bairros como Itacuruçá, Itaguaí, Santa Cruz, Pedra 
de Guaratiba e Sepetiba localizados às margens da baía. A pesquisa busca mostrar que ao mesmo tempo em que esses 
investimentos movimentam a economia local através da maior oferta de empregos - que resultará na maior geração 
de renda - também comprometem a qualidade de vida da população. Isto porque a atividade industrial realizada pela 
CSA causa poluição sonora e do ar atmosférico, que invadem as residências, causando diversos problemas de saúde. 
Além disso, o descarte em local impróprio de resíduos sólidos gerados por essa indústria se dá, em grande parte, 
na Baía de Sepetiba, o que contamina as águas afetando a reprodução marinha. Banhistas também são afetados 
e assim o turismo e o lazer nessa região são bastante prejudicados. Quanto ao Porto de Itaguaí verifica-se que a 
demanda de cargas recebidas e exportadas aumentou muito nos últimos anos, além do fluxo de veículos, o que afeta 
a mobilidade entre os bairros da região. A pesquisa deseja mostrar que investimentos em obras de infraestrutura e 
novas indústrias são necessários e bem vindos à região; todavia, toda e qualquer mudança deve respeitar a história, 
a cultura e o ambiente em que essas pessoas vivem. Somente assim poder-se-á valorizar a sustentabilidade como um 
diálogo entre a comunidade local e os empreendedores econômicos, em um projeto político de respeito aos costumes 
e tradições de diversas localidades.

PALAVRAS-CHAVE. Baía de Sepetiba, Poluição ambiental, Modernização, Sustentabilidade.

ABSTRACT. The research has as main objective to recover the historical, cultural, environmental and social importance 
of the Sepetiba Bay and its surroundings for the Rio de Janeiro population, whereas in recent years this area has 
undergone a major process of devaluation. The historical importance of the Sepetiba Bay region is due to the fact that 
area even in the colonial period have been established as a surveillance post to ensure national sovereignty, and today 
remains with the Santa Cruz Air Base. How cultural relevance has is the craftsmanship and fishing that ultimately 
strengthen the tradition and the local potential. As for the environmental, Sepetiba Bay has two faces, as it is rich in 
diversity, in addition to being the main source of income of most of the population living in the vicinity who survives 
of artisanal fisheries. Moreover, this activity has been constantly threatened by intense marine pollution caused 
by industrial activities, which affects the reproduction of fish, crustaceans and therefore economic activity of local 
residents. In recent years major investments in the Sepetiba Bay region have been made   as a piece of infrastructure in 
Itaguai and also the construction of the CSA (Atlantic Steel Company), which impacted significantly, neighborhoods 
like Itacuruçá, Itaguai Santa cross Stone Guaratiba and Sepetiba located on the shores of the bay. The research 
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aims to show that while these investments drive the local economy through increased supply of jobs - will result in 
higher income generation - also compromise the quality of life of the population. This is because industrial activity 
conducted by the CSA cause noise and atmospheric air, invading homes, causing various health problems pollution. 
In addition, improper disposal in place of solid waste generated by this industry is to a large extent, in Sepetiba Bay, 
which contaminates the marine waters affecting reproduction. Bathers are also affected and so the tourism and leisure 
in this region are quite prejudiced. Regarding Itaguai it appears that the demand for cargo received and exported 
has increased greatly in recent years, beyond the traffic flow, which affects mobility between neighborhoods in the 
region. The survey wants to show that investments in infrastructure and new industries are needed and welcome to 
the region; however, any change must respect the history, culture and the environment in which these people live. 
Only then will it may enhance sustainability as a dialogue between the local community and economic entrepreneurs 
in a political project of respect to the customs and traditions of many villages.

KEYWORDS. Sepetiba Bay, Environmental pollution, Modernization, Sustainability.

INTRODUÇÃO

Nossa pesquisa se justifica pelo fato da Baía de Sepetiba ser uma região (área) do Rio 
de Janeiro com importância fundamental para a população carioca de seu entorno, tanto do 
ponto de vista histórico-cultural como também econômico. Sendo assim, temos observado que 
apesar dessa região estar recebendo grandes investimentos; como instalação de porto, indústrias 
pesadas como a CSA e outras empresas que se localizam à margem da Baía os investimentos na 
área da saúde, saneamento ambiental e melhorias na qualidade de vida da população que vive 
no entorno não tem recebido atenção e investimento na mesma proporção. Ao contrário disso, 
o que vem ocorrendo é um enorme descaso com a população adjacente à implantação dessas 
grandes empresas e indústrias. O número de doentes seja por contaminação da água, problemas 
respiratórios e de pele não para de crescer, evidenciando assim uma má gestão na implementação 
e controle de políticas públicas eficazes de saneamento, controle de poluição ambiental e na área 
da saúde, que possam, em curto e médio prazos, minimizar esses problemas e após isso solucioná-
los. Outro fator de extrema importância ao estudarmos a Baía de Sepetiba se dá pela diminuição 
da identidade cultural de seus moradores pescadores, onde a pesca que se constitui como uma 
forte característica identitária para a população que vive  em bairros próximos a Baía de Sepetiba 
encontra-se ameaçada por atividades industriais que eliminam seus rejeitos em local impróprio, 
alterando assim, a reprodução marinha.

A oportunidade de vivenciar essas questões de perto, visto que resido à margem da Baía de 
Sepetiba despertou em mim o interesse  por estudar esse tema, para que de alguma forma essa 
pesquisa possa colaborar e incentivar ações de políticas públicas para melhoria da qualidade de 
vida da população do entorno da Baía de Sepetiba e revelar o valor intrínseco da vida cotidiana 
da população de bairros com tradição na pesca, artesanato e no turismo. Este trabalho tem como 
objetivo fundamental resgatar a importância histórica, cultural, ambiental e social da Baía de 
Sepetiba e de seu entorno para a população, visto que nos últimos anos essa área tem passado por 
um grande processo de desvalorização. A pesquisa deseja mostrar que investimentos em obras de 
infraestrutura e novas indústrias são necessários e bem vindos à região, porém, toda e qualquer 
mudança deve respeitar a cultura e o ambiente em que essas pessoas vivem. Somente assim, a 
sustentabilidade será valorizada como um diálogo entre a comunidade local e os empreendedores 
econômicos.
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A importância histórica da região da Baía de Sepetiba se dá pelo fato de essa área no passado 
imperial ter se constituído como um posto de vigilância para garantir a soberania nacional, o 
qual até hoje se mantêm com a Base Aérea de Santa Cruz, como apontam os estudos do geógrafo 
Elmo Amador. Para justificar a relevância cultural dessa região e de seu entorno destaca-se o 
trabalho artesanal e a pesca que reforçam a tradição e a potencialidade local. Sobre a importância 
ambiental da Baía de Sepetiba  torna-se imprescindível destacar sua riquíssima biodiversidade 
animal e vegetal, o que inclui um significativo valor para as paisagens formadas a partir da grande 
diversidade ambiental o que atrai/atraía o turismo local. Por possuir uma enorme variedade de 
peixes e crustáceos a população que reside às margens da Baía de Sepetiba, como por exemplo, 
nos bairros de Sepetiba, Pedra de Guaratiba, Itacuruçá e Mangaratiba acabam por depender da 
pesca para garantir a renda familiar total ou parcial ao término do mês. Porém, notamos através 
da pesquisa que essa atividade ao longo dos anos está sendo fortemente ameaçada em decorrência 
da poluição das águas da Baía por atividades industriais, o que atrapalha a reprodução marinha e, 
portanto, compromete a renda familiar  de muitas pessoas e famílias inteiras.

Notamos com isso que nos últimos anos grandes investimentos no entorno da Baía de Sepetiba 
têm sido realizados, como é o caso da obra de infraestrutura e modernização do Porto de Itaguaí e 
a construção da CSA (Companhia Siderúrgica do Atlântico), no bairro de João XXII em Santa Cruz. 
Todas essas obras e investimentos possuem grande relevância para a economia e também tem sua 
importância para a população local, pois um fato indiscutível é que a realização desses feitos gerou 
dentro do possível emprego para a população vizinha. Infelizmente os benefícios gerados para a 
população local quanto às grandes obras infraestruturais podem se resumir na contratação de mão 
de obra para executar o trabalho, alguns poucos trabalhadores foram de fato efetivados, porém 
os prejuízos gerados por tais obras para a qualidade de vida da população crescem cada vez mais.

A modernização e ampliação do Porto de Itaguaí trouxe grande benefício à economia brasileira, 
isto porque por dia um volume maior de mercadorias pode circular, fato que não ocorria antes 
devido às limitações infraestruturais do mesmo. Esse porto é hoje referência no Brasil para 
receber e transportar cargas, seja internas e/ou externas. Quando sua obra estava em execução 
moradores de bairros vizinhos foram chamados para trabalhar, o que foi algo muito positivo, até 
a criação de empregos temporários e de mão de obra barata, foi apresentada à população como 
benfeitorias e benesses dos investidores e do governo municipal, cujo slogan é “Itaguaí, a cidade 
do porto”. Porém, uma das principais objeções da política de desenvolvimento do porto tem sido 
sua localização urbana, além da falta de espaço e a disfuncionalidade com o resto das atividades 
econômicas do entorno.

Quanto à obra da empresa CSA que hoje se constitui numa das maiores siderúrgicas da 
América Latina, à qual se localiza no bairro de Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro na Avenida 
João XXIII. Essa indústria gerou como toda grande obra muitos empregos para a população local, o 
qual grande parte também temporário. Como consequência da instalação dessa grande siderúrgica 
surgiram também muitas reclamações por parte dos moradores do entorno da mesma, isto porque 
algo atípico começou acontecer. Uma poluição sonora e atmosférica cada vez mais intensa, isto 
porque houve um aumento da circulação de carros e caminhões para a indústria a qualquer hora 
do dia e da noite, além disso, as chaminés dos grandes fornos que existem na CSA não podem ser 
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desligadas, pois ainda vivemos na cultura de que “tempo é dinheiro”, portanto para que isso ocorra 
há trabalhadores em todo o tempo dentro da siderúrgica e as atividades não param. A poluição 
atmosférica que ocorre pelo descarte de uma fumaça escura no ar, acaba por agravar os fenômenos 
naturais como o efeito estufa o que implica também no aquecimento global, além de causar nas 
pessoas doenças respiratórias, de pele e crises alérgicas.

As atividades da CSA têm causado sérios problemas não só para os vizinhos da indústria 
mais também para os moradores do entorno da Baía de Sepetiba no que diz respeito à qualidade 
ambiental da água. A Companhia Siderúrgica do Atlântico já recebeu algumas multas por descarte 
impróprio de seus rejeitos que deságuam diretamente na Baía de Sepetiba e assim poluem toda 
a sua abrangência. O surgimento de uma grande mancha avermelhada ao redor da CSA pôde ser 
vista do alto mesmo que distante, especialistas explicaram tal evento sendo o descarte de metais 
pesados no mar, tais como cádmio e chumbo que tornam a qualidade da água ruim para a vida 
marinha, interrompendo a reprodução de peixes e crustáceos.

A má qualidade da água para o desenvolvimento de peixes, camarões, siris e outras espécies 
marinhas tem relação direta com a vida de pescadores artesanais  dos bairros de Pedra de Guaratiba, 
Sepetiba e Itacuruçá especificamente, isto porque são nesses bairros em que a tradição da pesca 
ainda subsiste mesmo que precariamente. Por não haver Marinha, os pescadores se veem cada 
dia, mais distantes da profissão que elegeram para as suas vidas, profissão esta que aprenderam 
com seus pais e que também iriam deixar como sabedoria tradicional para seus filhos. Porém, 
vendo o atual quadro de degradação ambiental este projeto é deixado de lado, visto que o trabalho 
de pescador parece cada vez mais fadado à inexistência num futuro próximo. Os filhos dessa 
geração de pescadores recorrem  cada vez mais à outras profissões através do ensino superior ou 
não, deixando bem claro que em suas opções para a vida profissional não incluem a pesca como 
manutenção da tradição familiar e potencialidade do bairro.

Esse descaso com a Baía de Sepetiba não afeta somente ao pescador que tira sua fonte de 
renda diretamente do mar, mas também à toda a sociedade isto porque nós cidadãos com frequência 
recorremos aos mercados e feiras em busca do tão saudável e importante alimento extraído do mar. 
Este é um ciclo em cadeia que afeta  desde a população adjacente à CSA, a reprodução marinha e a 
alimentação da sociedade. Por isso, medidas de políticas públicas devem ser tomadas rapidamente.

A degradação contínua da Baía de Sepetiba implica também na cultura local, como por 
exemplo, em épocas festivas que já haviam se consagrado em Sepetiba e Pedra de Guaratiba como 
é o caso do carnaval e da festa religiosa de Iemanjá que acontecem nos dois bairros. Sepetiba e 
Pedra de Guaratiba eram considerados bairros na Zona Oeste de grande referência que realizavam 
grandes carnavais, com atividades bastante singulares e também por fazerem em todo o segundo 
domingo de fevereiro a grande festa de Iemanjá à qual tem representada uma estátua na Praia do 
Recôncavo e na Praia do Cardo, ambas em Sepetiba. Por anos essas duas datas bem como o verão 
atraíam muitos turistas e a partir dos anos de 1990 quando a degradação da Baía de Sepetiba 
começou a acontecer veranistas deixaram de preferir estes bairros como local de férias. O culto à 
Iemanjá também já não é algo feito como antes, devido à existência de lama na praia e a sujeira 
que é vista em vários locais no decorrer das duas praias. A venda de várias residências na orla das 
praias evidencia a falta de interesse dos proprietários em manter negócios nestes bairros, tamanha 
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sua degradação. Isto afeta até mesmo o comércio local, como bares e restaurantes e com isso, a 
economia local não cresce.

Este trabalho encontra-se em fase de pesquisa, observação e levantamento bibliográfico, 
porém em pouco tempo de pesquisa podemos constatar que é necessário haver políticas públicas 
eficazes e que sejam fiscalizadas para que a modernização nos complexos industriais, a instalação 
de fábricas e indústrias não sejam vistas como um empecilho ao desenvolvimento sustentável que 
toda à população tem direito ao acesso. Como dito, toda mudança e modernização é bem-vinda, 
pois sabemos que o progresso é algo inevitável para toda a sociedade em desenvolvimento, porém 
é necessário que haja diálogo dentro do possível entre interessados (empresários) e afetados 
(sociedade), pois só assim o discurso da sustentabilidade será real em nossos dias.
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RESUMO. Por vezes, as macropolíticas econômicas do país acabam por direcionar a implantação de empreendimentos 
de grande porte em locais com dinâmicas socioeconômicas historicamente estabelecidas, o que resulta na sua 
desestruturação e, consequentemente, desterritorialização. No Brasil, a Resolução CONAMA nº 237 de 19/12/1997 define 
os procedimentos do licenciamento ambiental. Como parte do processo licenciatório de atividades modificadoras do 
meio ambiente está a elaboração dos Estudos de Impacto Ambiental e respectivo Relatório (EIA-RIMA), regulamentados 
pela resolução CONAMA nº 001 de 23/01/1986. A fim de melhor conduzir as atividades exigidas pela legislação 
de licenciamento, principalmente no meio socioeconômico, o IBAMA instituiu a Instrução Normativa nº 2 em 
27/03/2012, a qual estabelece que os programas de educação ambiental devem ser elaborados com base nos resultados 
de um Diagnóstico Socioambiental Participativo (DSAP). Nesse contexto, essa pesquisa teve como objetivo averiguar 
as vantagens da implantação da metodologia do DSAP nos processos de licenciamento ambiental. Presumiu-se 
que o DSAP poderia se configurar em um instrumento de articulação de atores sociais diretamente relacionados a 
empreendimentos em licenciamento, porém, atuantes em diferentes escalas de poder. Isso, pois, percebe-se que os 
atores atuantes em escalas estaduais e nacional, tendem a não compreender os impactos ocasionados na escala local e, 
com isso, a subjugá-los. Adotou-se o DSAP no EIA-RIMA da ampliação do Porto Itapoá, desenvolvido pela Acquaplan 
Tecnologia e Consultoria Ambiental. O empreendimento em questão foi construído no limite dos bairros Figueira 
e Pontal do Município de Itapoá/SC em 2007 e começou a operar em junho de 2011. Em 2013, foi encaminhado o 
processo de licenciamento de sua retroárea e ampliação do píer de atracação ao IBAMA. Após a realização do DSAP, 
constatou-se, como conclusão da pesquisa, que ele permitiu a identificação, com maior precisão, dos grupos sociais 
atuantes nas áreas de influência do empreendimento; o entendimento da dinâmica socioeconômica local; as alterações 
positivas e negativas que já haviam sido causadas com a sua implantação e que poderiam ser enfatizadas com sua 
ampliação; e, com isso, a proposição de medidas mitigadoras e compensatórias cabíveis. Também se constatou que ao 
se apresentar o diagnóstico em linguagem descritiva, com reprodução de frases, mas também com tabelas resumidas e 
objetivas, aos atores sociais atuantes em escala regional e nacional/internacional, houve uma compreensão mais clara 
da realidade local e das possíveis alterações a serem causadas pela ampliação do Porto Itapoá. Como consequência, ações 
antecipatórias e medidas mitigadoras e compensatórias foram adotadas pelo empreendedor com menor resistência. 

Palavras-chave. Diagnóstico socioambiental participativo (DSAP), Escalas de poder. 

ABSTRACT. Eventually, the macro economic politics of a country guide the deployment of big companies in areas 
with historically established socioeconomic dynamics. This results in disruption and consequently territorial 
reestructurations. In Brazil, the CONAMA Nº 237/1997 law defines the procedures of environmental licensing. As 
part of licensing process of activities that impacts de environmental is the Studies of Environmental Impacts and 
also Report of Environmental Impacts (EIA-RIMA), which is regulated by CONAMA nº 001/1986 law. In purpose 
of better conduce the laws requirements, the Brazilian Institute of Environmental (IBAMA) defined a new law in 
2012 (IN Nº 02/2012), which set up that the environmental education programs should be developed based on the 
results of a participatory socio-environmental diagnosis (DSAP). This research aims to analyze the advantages of 
the implementation of DSAP methodology in environmental licensing process. It was assumed that the DSAP could 

(GEO)POLÍTICAS DO MEIO AMBIENTE, GESTÃO DOS RECURSOS E SUSTENTABILIDADESEIXO II



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 361-371. ISBN 978-85-63800-17-6

Kroeff & Böhm362

diagramação: letra1@editoraletra1.com

configure an instrument to articulate social actors directly related to companies in licensing process, but acting at 
different scales of power. It had been seen that actors of state and national scales tend to not understand the impacts 
caused on the local scale. The DSAP methodology was adopted in EIA-RIMA of Itapoá Port expansion, developed by 
Acquaplan Technology and Environmental Consulting. The project in question was built on the edge of Figueira and 
Pontal neighborhood at Itapoá / SC city in 2007 and began operating in June 2011. After the realization of DSAP, 
it was found, as a conclusion of the research, that the methodology helps to identify the social groups that acts in 
the areas of influence of the project; to understand the local socio-economic dynamics, the positive and negative 
changes that had been caused by its implementation and that could be emphasized by its expansion; and, thus, the 
proposition of mitigation and compensation measures applicable. It also found that presenting the diagnosis in 
descriptive language, with playback of phrases, but also objective and summary tables, to the social actors that acts 
in regional and national / international scale, results in a clearer understanding by them of the local situation and 
possible changes to be caused by the expansion of the Port Itapoá. As a result, anticipatory actions and mitigatory 
and compensatory measures were adopted by the entrepreneur with less resistance.

Keywords. Participatory socio-environmental diagnosis (DSAP), Scales of power. 

APRESENTAÇÃO DO TEMA

 A intensificação do processo de globalização, em curso desde os anos 1980, levou a uma nova 
ordem econômica mundial, centrada em economias flexíveis e na formação de um espaço de fluxos 
global. Como consequência, ocorreu a crise do nacional-desenvolvimentismo e do planejamento 
centralizado. No Brasil, esse período é marcado por políticas econômicas de abertura comercial e 
reestruturação produtiva nacional. A intenção de inserção competitiva do país nos fluxos globais 
levou à necessidade de eliminação de alguns gargalos burocráticos e infraestruturais que compunham 
o “Custo Brasil”. Nesse contexto, a modernização dos portos marítimos se tornou uma questão 
prioritária (MONIÉ, 2011). 

Conforme consta na Pesquisa CNT (2012)1, a navegação marítima é a grande responsável 
pelo atual modelo globalizado de negócios, e os portos são o ponto de encontro de um país com 
o mercado internacional. A movimentação por via marítima é a mais eficiente para o transporte 
de grandes volumes a longas distâncias. No entanto, até 1993, o sistema portuário brasileiro era 
tecnologicamente obsoleto em decorrência de diversos fatores, o que prejudicava a competitividade, 
uma vez que estava entre os mais caros do mundo. Nessa época, no país, a movimentação de um 
contêiner era 30% superior ao custo registrado em grandes portos estrangeiros, no caso dos grãos, 
a diferença chegava a 55% (ROCHA DOMINGUES, 2001 apud MONIÉ, 2011). 

Seguindo os princípios de desestatização, desregulamentação e descentralização, em 1993 
foi aprovada a chamada Lei de Modernização dos Portos (Lei Nº 8.630/93). Dentre os avanços 
dessa legislação foi abolido o monopólio normativo do Governo Federal sobre o serviço portuário, 
da Companhia Docas sobre as operações, dos sindicatos sobre o recrutamento da mão de obra 
avulsa e estimulada uma gestão co-participativa no âmbito de autoridades portuárias, juntando 
os atores envolvidos na vida do porto (MONIÉ, 2011). Além disso, pela então nova lei, qualquer 
pessoa jurídica poderia construir e operar um Terminal de Uso Privativo (TUP) em terreno no qual 
possuísse direito de uso. Na ocasião, os dois modelos possíveis eram o de uso exclusivo, quando 
não há serviço prestado para terceiros, sendo utilizado apenas pelo próprio titular do terminal; 
e o de uso misto, com obrigação de movimentar predominantemente carga própria, mas com a 

1 Pesquisa CNT do transporte marítimo, 2012.
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possibilidade de movimentar carga de terceiros de forma privada. 
Ainda no contexto das reformas do setor portuário, em 2001, foi criada a Agência Nacional de 

Transportes Aquáticos – ANTAQ, autarquia vinculada ao Ministério dos Transportes, cuja missão 
consiste em regular e fiscalizar o transporte aquaviário e a exploração da infraestrutura setorial, 
além de estimular a competição entre os operadores. Em maio de 2007, uma medida provisória criou 
a Secretaria Especial de Portos (SEP) que tem por principais atribuições a formulação de políticas 
e diretrizes para o fomento do setor; a execução de projetos e ações de apoio ao desenvolvimento 
da infraestrutura, a participação na discussão e elaboração do planejamento estratégico setorial 
e a consolidação do marco regulatório setorial (MONIÉ, 2011).

Entende-se que a Lei de Modernização dos Portos (Lei Nº 8.630/93) foi legislada com o intuído 
de impulsionar o crescimento nacional e, portanto, configurou-se em uma ação macropolítica 
econômica de caráter geral, denominada de política horizontal. De acordo com Oliveira et al 
(2008), as “políticas horizontais envolvem todos os elementos que, direta ou indiretamente, 
contribuem para a criação e manutenção da competitividade da economia, vista em caráter global. 
Têm como objetivo melhorar a imagem do Brasil no exterior, estimulando novos investimentos 
estrangeiros no país”. Em suma, seria uma política para promover o desenvolvimento econômico 
do país, calcado, fundamentalmente, no aumento da exportação de commodities, mas também de 
produtos industrializados. 

Natal (2006) expõe que há planejadores urbanos que tecem críticas a políticas 
desenvolvimentistas, entre elas se ressalta a de que, por serem regidas em escala macronacional, 
teriam “perdido de vista os micro lugares, outras escalas, logo, sujeitos diversos, notadamente 
os que poderiam levar, a partir de baixo, ao reforço da democracia/cidadania”. As possibilidades 
transformadoras e progressistas em curso nos diversos lugares seriam ignoradas. Essas críticas se 
centravam a uma atuação governamental salvacionista, autoritária e tecnocrática, e a consequente 
desconsideração de sujeitos e processos sociais. Na linha do que argumenta Natal (2006), entende-
se que o reconhecimento da pertinência dessa crítica não deve implicar na desconsideração das 
macropolíticas nacionais, a menos que se acredite que a valorização da micropolítica permita 
o surgimento de tantas soluções locais. O que cabe é tornar as macropolíticas nacionais mais 
efetivamente democráticas, públicas, flexíveis “de modo a incorporar e valorar temas e sujeitos nas 
mais variadas escalas” (ARAÚJO, 1997, apud NATAL, 2006). 

Uma iniciativa de caráter democrático, inclusivo e participativo parece ser a Instrução 
Normativa (IN) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA) Nº 02/2012, no contexto do licenciamento ambiental. No Brasil, a Resolução CONAMA 
Nº 237 de 19/12/1997 define os procedimentos do licenciamento ambiental, entendido como 
o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, 
instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 
ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer 
forma, possam causar degradação ambiental. Como parte do processo licenciatório de atividades 
modificadoras do meio ambiente está a elaboração dos Estudos de Impacto Ambiental e respectivo 
Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA), regulamentados pela resolução CONAMA nº 001, de 
23/01/1986. No EIA, faz-se necessário desenvolver, no mínimo, as seguintes atividades técnicas: 
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diagnóstico ambiental dos meios físico, biológico e socioeconômico da área em que se pretende 
se instalar o empreendimento (1), análise dos possíveis impactos ambientais decorrentes da sua 
instalação (2), medidas mitigadoras ou compensatórias dos impactos negativos (3) e elaboração 
de programas de acompanhamento e monitoramento (4). 

A fim de melhor conduzir as atividades exigidas pela legislação, principalmente no meio 
socioeconômico, o IBAMA publicou, em 27 de março de 2012, a IN Nº 2, a qual estabelece as bases 
técnicas para programas de educação ambiental (PEA), apresentados como medidas mitigadoras 
ou compensatórias, em cumprimento às condicionantes das licenças ambientais. O artigo 3º da 
referida IN determina que o PEA deve ser elaborado com base nos resultados de um diagnóstico 
socioambiental participativo (DSAP), fundamentado em metodologias participativas e tendo 
como sujeitos prioritários os grupos sociais em situação de maior vulnerabilidade socioambiental 
impactados pela atividade em licenciamento, sem prejuízo dos demais grupos potencialmente 
impactados.

Ou seja, para que os PEA´s sejam constituídos por projetos que consideram as especificidades 
locais e os possíveis impactos gerados por empreendimentos considerados efetiva ou potencialmente 
poluidores ou causadores de degradação ambiental, o IBAMA instituiu, através da IN Nº 2/2012, 
a obrigatoriedade da elaboração de diagnósticos socioambientais participativos (DSAP) nos EIA-
RIMA’s. Essa IN pressupõe que a metodologia participativa promove o protagonismo da comunidade 
próxima ao empreendimento. Diante disso, o DSAP explicitaria a opinião e as expectativas das 
comunidades da área de influência do empreendimento, assim como suas visões para as soluções 
dos possíveis impactos negativos inerentes a serem causados, traduzidas em medidas de mitigação 
e/ou compensação. 

QUESTÃO CENTRAL 

Essa pesquisa teve como objetivo averiguar as vantagens da implantação da metodologia do 
DSAP nos processos de licenciamento ambiental. Presumiu-se que o DSAP poderia se configurar 
em um instrumento de articulação de atores sociais atuantes em diferentes escalas de poder, 
porém diretamente relacionados com empreendimentos em processo de licenciamento. Isso, pois, 
percebe-se que os atores atuantes em escalas estaduais, nacional e até internacional, tendem a não 
compreender os impactos ocasionados na escala local e, com isso, a subjugá-los. 

Adotou-se o DSAP no EIA-RIMA da ampliação do Porto Itapoá. No contexto da Lei dos Portos 
de 1993, que permitiu a atuação da iniciativa privada no setor portuário, foi criado o terminal 
portuário de Itapoá, uma concessão da ANTAQ e da SEP. As obras do terminal iniciaram em 2007 
e em junho de 2011 o primeiro navio operou; já em novembro de 2011, o terminal recebeu seu 
100º navio. Constitui-se um terminal independente, privado, cujos acionistas são grupo Battistella, 
LOGZ Logística e Hamburg Sud. Caracteriza-se como TUP Ms, terminais que movimentam cargas 
próprias e de terceiros. Foi construído no limite dos bairros Figueira e Pontal, às margens da baía 
da Babitonga, no município de Itapoá, no extremo litoral norte do estado de Santa Catarina. Esse 
município faz divisa com Guaratuba, no estado do Paraná, e Garuva, em Santa Catarina. A sua 
localização estratégica, possibilita a movimentação de cargas dos dois estados citados. Além disso, 
a proximidade de Joinville (situada 80 km ao sul), a cidade mais industrializada de SC, também 
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lhe atribui vantagens logísticas, assim como de Curitiba, situada a 140 km ao norte. 
Já em 2011, o Porto Itapoá contratou a Acquaplan Consultoria Ambiental para desenvolvimento 

do EIA-RIMA da ampliação de seu píer de atracação e retroárea. Essa ampliação se justifica em 
decorrência do grande aumento da movimentação de cargas de longo curso no Brasil. De acordo 
com a Antaq (2013), o país, como um dos principais fornecedores de matéria-prima do mundo, 
faz uso desse modal em larga escala, e vem aumentando suas relações comerciais com o exterior. 
Somente em 2012 foram movimentadas 588 milhões de toneladas nos TUP’s brasileiros. Com o 
projeto de ampliação, a área do pátio do Porto Itapoá irá aumentar 309 mil m² e o píer de atracação 
579,38 metros, o que possibilitará a movimentação de até 1,6 milhões de TEU’s2 por ano e atracação 
de navios de até 400 metros de comprimento, calado de 13-15 metros e capacidade variando de 
10.500 até 15.000 TEU’s. 

A metodologia adotada no DSAP seguiu a estrutura espacial prevista pela Resolução Conama 
N° 01/86, que determina a definição das áreas de influência indireta (AII), de influência direta 
(AID) e a área diretamente afetada (ADA) para avaliação do impacto ambiental do empreendimento. 
Desenvolveu-se uma pesquisa qualitativa, mediante a realização de entrevistas semiestruturadas 
com três principais atores sociais: aqueles localizados na ADA do empreendimento e seu entorno 
direto, referente à população dos bairros Figueira e Pontal (município de Itapoá/SC) (1); os 
localizados na AID, referentes a lideranças e gestores públicos, considerados tanto formadores de 
opinião como também mobilizadores sociais, do Município de Itapoá (2); e aqueles localizados 
na AII, referentes a gestores públicos e lideranças da área da pesca, dos municípios de Garuva e 
São Francisco do Sul (localizado na margem oposta da baía da Babitonga) (3). Especificamente 
na ADA e seu entorno direto, foram entrevistadas todas as associações comunitárias dos bairros 
Figueira e Pontal. Entende-se que essas associações se configuram as lideranças locais, capazes 
de explicitar a opinião dos diferentes grupos sociais existentes na área em análise. Por outro lado, 
atenção especial foi dada ao grupo social dos pescadores, por eles se considerarem os principais 
impactados pela instalação do Porto Itapoá, e, portanto, da sua ampliação. Logo, não foram 
entrevistados somente os líderes desse grupo, mas sim, 30 pescadores atuantes nesse território. 
Ao total foram realizadas 57 entrevistas em dezembro de 2011 e abril de 2013. 

INTERLOCUÇÃO TEÓRICO-CONCEITUAL

A lei de modernização dos Portos de 1993 e mais enfaticamente a nova Lei dos Portos (Lei 
12.815/2013) objetivam ampliar os investimentos privados e modernizar os terminais, a fim de 
baixar os custos de logística e melhorar as condições de competitividade da economia brasileira. 
As novas atribuições da Secretaria dos Portos (SEP) passam a ser o planejamento, a elaboração do 
Plano Nacional de Logística Portuária – PNLP, dos Master Plans e do Plano Geral de Outorgas – 
PGO, além da aprovação dos planos de desenvolvimento e zoneamento – PDZs de cada porto. A SEP 
também é a responsável pelas outorgas, concessões, autorizações, arrendamentos e delegações. À 
Antaq – órgão vinculado à SEP – cabe regular e fiscalizar os contratos de arrendamento, estabelecer 
tarifas portuárias, infrações e penalidades e realizar os procedimentos licitatórios. 

2 TEU´s: Twenty-foot Equivalent Unit – unidade internacional equivalente a um contêiner de 20 pés.



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 361-371. ISBN 978-85-63800-17-6

Kroeff & Böhm366

diagramação: letra1@editoraletra1.com

O Porto Itapoá se insere no Município e, especificamente, nos bairros Figueira e Pontal nesse 
novo cenário de delegação de poderes pelo Estado e parceria com capitais privados. Insere-se no 
contexto preconizado por Becker (1991), com atuação planetária, rompendo os limites territoriais 
dos Estados-Nação “em favor de lugares e posições privilegiados, negociando diretamente com 
frações locais e regionais, cujos interesses nem sempre são coincidentes com metas nacionais, 
dando origem a estruturas regionais diretamente articuladas à economia-mundo”. 

Cabe ressaltar que quando um novo ator social se instala num espaço e institui um novo 
território político, imperando seu poder sobre os antigos usuários desse espaço, os impactos e 
conflitos são quase que inerentes. O território é entendido aqui em seu sentido relacional, “não é o 
substrato, o espaço social em si, mas sim um campo de forças, as relações de poder espacialmente 
delimitadas e operando, destarte, sobre um substrato referencial” (SOUZA, 1995, p. 97 apud 
HAESBAERT, 2004). No caso da corrente pesquisa, o território dos bairros Figueira e Pontal se 
torna mais denso e mais complexo, em decorrência dos múltiplos poderes que nele e sobre ele 
passam a agir. Acirram-se as múltiplas determinações sobre as diversas escalas de poder que agem 
sobre e no lugar (RUCKERT, 2005). Os poderes locais específicos são abalados, o espaço é, em 
parte, desterritorializado, sendo necessário reterritorializá-lo em uma nova ordem e dinâmica, 
conforme propõe Haesbaert (2005). 

Adota-se o conceito de territorialidade como “a tentativa por um indivíduo ou grupo de 
atingir/afetar, influenciar ou controlar pessoas, fenômenos e relações, pela delimitação e afirmação 
do controle sobre uma área geográfica. Essa área será chamada de território” (SACK, 1986, apud 
RUCKERT, 2005). Complementando, cita-se Soja (1971 apud RAFFESTIN, 1993) que coloca que: 

A territorialidade é composta de três elementos: senso de identidade espacial, senso de 
exclusividade e compartimentação da interação humana no espaço. A exclusividade complementa 
a identidade. Entender o território como produto dos atores sociais é não somente uma 
concepção mais generosa que insere a sociedade civil e suas práticas estratégicas na gestão 
pública, mas também uma possibilidade de reconhecer processos novos que tendem a construir 
novas territorialidades.(SOJA, 1971 apud RAFFESTIN, 1993).

Nesse cenário de multidimensionalidades de poder, o DSAP parece surgir na tendência do 
processo de redemocratização e se consubstanciar com a metodologia das escalas geográficas de 
poder e gestão. Ele demonstra ser um instrumento de envolvimento da sociedade na construção 
de políticas territoriais, uma vez que, se bem aplicado, possibilita entender as dinâmicas locais 
e regionais para mensurar os impactos da implantação de um empreendimento de atuação 
internacional em um local. Como consequência, auxilia na formulação de medidas mitigadoras e 
compensatórias, fundamentadas na própria articulação social, para atenuar os impactos passíveis 
de serem causados. Nesse sentido, as políticas públicas de âmbito municipal e regional poderiam 
ser reestruturadas com base nas novas demandas sociais. 

Caso atores sociais de diferentes escalas de poder, porém com alguma relação com o 
empreendimento, sejam envolvidos no diagnóstico socioambiental participativo (DSAP), seria 
possível “observar como os atores locais/regionais – sociedade civil, Estado e mercado – articulam-se 
entre si e com as demais escalas de poder e gestão, com vistas à promoção do desenvolvimento de 
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seu território” (RAMBO e RUCKERT, 2007, p. 2). Nesse sentido, conflitos poderiam ser atenuados, 
uma vez que haveria a oportunidade de compreensão da dinâmica de atuação dos atores de 
diferentes escalas. Por outro lado, as forças poderiam ser unidas para solução de problemas de 
ordem local, centrada, principalmente, na área diretamente afetada (ADA) e na área de influência 
direta (AID) do empreendimento.

RESULTADOS 

Após a realização do DSAP, constatou-se, como conclusão da pesquisa, que ele permitiu 
a identificação, com maior precisão, dos grupos sociais atuantes nas áreas de influência do 
empreendimento, em suas diferentes escalas. Na escala local, identificou-se como principais 
atores sociais os pescadores artesanais, representados pela Associação de Pescadores da Figueira 
e do Pontal, os residentes que terão que ser removidos, e os demais moradores representados pela 
Associação Comunitária do Pontal e Figueira (ACOPOF). Na escala loca/regional, identificou-se 
a Prefeitura Municipal, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), a Capitania dos Portos e duas 
ONG´s, a Fundação Pró Itapoá e a Associação da Defesa e Educação Ambiental (ADEA). Já na escala 
nacional/internacional foram identificados o IBAMA, a Antaq, a SEP e o próprio Porto Itapoá.

O DSAP também permitiu o entendimento da dinâmica socioeconômica local. Se o turismo, 
em primeira instância, e a pesca, em segunda, eram as principais vocações do Município Itapoá 
antes do Porto Itapoá; com a sua instalação, a vocação portuária ganhou relevância e, com isso, 
se instalou uma nova dinâmica espacial e social, principalmente nos bairros Figueira e Pontal, os 
mais próximos ao empreendimento. A instalação de um novo modo de produção, o portuário, no 
espaço outrora exclusivo da atividade pesqueira e turística, modificou não só a estrutura espacial, 
mas também as relações sociais, em decorrência do próprio sistema temporal diferenciado delas. 
As relações econômicas e temporais da atividade pesqueira e turística, intimamente relacionadas 
aos recursos naturais e paisagísticos do ambiente, entram em conflito com a atividade portuária; 
não só por estabelecer lógicas diferentes, mas por desterritorializar um espaço apropriado por 
uma comunidade.

Mais uma contribuição do DSAP foi o entendimento das alterações positivas e negativas 
que já haviam sido causadas com a implantação do Porto Itapoá e que poderiam ser agravadas 
com sua ampliação. Tendo em vista que o empreendimento iniciou as obras no município em 
2006, e começou a operar em 2011, as maiores alterações na dinâmica local ocorreram durante 
esse período. O que ocorre agora nos bairros Pontal e Figueira é o conflito entre a apropriação do 
espaço pelos pescadores ali instalados, associada a uma lógica política e identitária envolvendo 
territórios zonas; e a apropriação econômica do Porto Itapoá, sob a lógica do território-rede. 
Ou seja, a comunidade pesqueira artesanal tenta reproduzir as relações produtivas e sociais que 
exercia antes do empreendimento. Essas ocorriam tanto no espaço em terra, lindeiro ao atual 
Porto Itapoá, de residência e relações sociais, e também no espaço em água, considerado por ela 
seu território de fixos e fluxos econômicos. 

Os fixos econômicos se caracterizam(vam) pela atividade pesqueira realizada na baía da 
Babitonga, não exclusivamente no local onde hoje está o Porto Itapoá, mas em todo o entorno, 
inclusive no canal de acesso. Com a instalação do empreendimento, a área de atuação dos pescadores 
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passa a ser mais restrita, principalmente pelo início da efetiva fiscalização da Capitania dos Portos, 
no âmbito da legislação (NORMAN 7)3 que proíbe a atividade pesqueira no canal de acesso, devido 
ao aumento do tráfego de navios. Esta fiscalização não existia anteriormente, causando o falso 
entendimento para a comunidade pesqueira de que o Porto de Itapoá proíbe a pesca no território 
que sempre pertenceu ao pescador, na concepção deles, herdado das gerações passadas. Já os fluxos 
econômicos se caracterizavam pela circulação livre de embarcações, principalmente para alcance 
do mar aberto, local de prática da atividade pesqueira por parte da comunidade. Essa circulação 
também passou a ser mais restritiva, pelo obstáculo do Porto Itapoá. No âmbito do que argumenta 
Sack (1986), percebe-se que a territorialidade dessa população foi abalada, sendo instituída uma 
nova, uma vez que o Porto Itapoá e os atores consubstanciados a ele (Capitania dos Portos) passam 
a regular de forma mais enfática esse espaço. 

Além desses conflitos causados pela estrutura física do Porto Itapoá, que restringiu a área 
de pesca e a circulação das embarcações pesqueiras, há outros de caráter simbólico relacionados 
a conflitos de poder. Se antes esse espaço era a zona de uma comunidade, agora ele passa a ser de 
propriedade de uma instituição que o coloca no mapa. Os bairros Figueira e Pontal passam a ser 
um ponto, um nó em uma rede intermodal regional, nacional e internacional de transporte de 
mercadorias. De território de uma comunidade pesqueira, pacata, que exercia relações produtivas 
focadas no município e talvez na região, passa a ser de propriedade de novos atores sociais que 
exercem relações em níveis nacionais e internacionais.

O Porto Itapoá mudou as relações sociais e produtivas do Município de Itapoá como um todo, 
mas principalmente dos bairros Figueira e Pontal, adjacentes ao empreendimento. Logo, impactou 
todos os atores sociais, por modificar a dinâmica local, mas principalmente aqueles que exerciam 
nesse espaço seus ganhos econômicos: os pescadores. Diante disso, as alterações percebidas por 
essa comunidade são substanciais e, em grande parte, negativas, pelas alterações significativas 
causadas. Porém, em geral, ao se questionar a população se ela preferia que o Porto Itapoá não 
tivesse se instalado no município, ela alega que continuariam querendo o empreendimento, que 
ele foi positivo em termos de geração de renda e emprego, principalmente por proporcionar 
perspectiva empregatícia às novas gerações. Inclusive os pescadores, o grupo social que se considera 
mais impactado reconhece isso; porém, desejavam que essa inserção tivesse sido mais harmônica.

A ampliação do Porto Itapoá foi entendida, pela maioria dos gestores públicos e dos líderes 
comunitários consultados, relacionados aos atores sociais da área de influência direta (AID), como 
algo importante e necessário diante da exigência econômica mundial. Percebem a presença do 
Porto Itapoá e a sua ampliação como uma importante oportunidade de crescimento econômico no 
Município. Também reconheceram os benefícios já trazidos pelo empreendimento à infraestrutura 
dos serviços ofertados no Município, com ênfase à ampliação da rede de distribuição de energia 
elétrica, solucionando o antigo problema da constante queda de luz, e ao aumento de cursos de 
capacitação profissional. Por outro lado, há um temor que a sua ampliação cause um aumento 
populacional que acabe por sobrecarregar alguns serviços públicos já deficitários, com ênfase à 
segurança pública e saúde. 

3 Normas da Autoridade Marítima.
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Cabe ressaltar que mesmo os entrevistados que se posicionaram a favor da ampliação do 
empreendimento, o fizeram com condicionantes, isto é, ressaltaram a importância de serem 
implementadas as medidas/ações de mitigação e/ou compensação sugeridas por eles. Diante disso, o 
DSAP também possibilitou a proposição de medidas mitigadoras e compensatórias fundamentadas 
nas demandas da população impactada. A Tabela 1 expõe as principais medidas de compensação 
sugeridas no DSAP, a competência de sua implantação e os principais sujeitos beneficiários. 

Tabela 1 - Medidas de compensação ambiental sugeridas no DSAP do EIA-RIMA da ampliação do Porto 

Itapoá. 
MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO 

SOCIOAMBIENTAL COMPETÊNCIA SUJEITOS BENEFICIÁRIOS DA 
MEDIDA

Criação de uma Unidade de Conservação na região 
do Rio Jaguaruna

Compete ao poder Público em 
parceria com o Porto de Itapoá.

Comunidade em geral

Implantação da faixa de pedestre na estrada entre a 
Figueira o trevo da via de acesso B1 

Compete ao Poder Público em 
parceria com o Porto Itapoá. 

Comunidade em geral

Compensação financeira e/ou realocação dos 
moradores da Vila dos Gonçalves e da Escola João 
Monteiro Cabral 

Compete ao empreendedor em 
parceria com o Porto de Itapoá.

Moradores da Vila dos Gonçalves, 
corpo docente e estudantes da Esco-
la Municipal João Monteiro Cabral 
(controle social as políticas públicas)

Posto Policial no bairro Pontal do Norte Compete ao Poder Público
Moradores do bairro Figueira do 
Pontal e Pontal do Norte

Investimento na infraestrutura e serviços da saúde 
pública municipal

Compete ao Poder Público Comunidade em geral

Finalização do Plano Diretor da Cidade Compete ao Poder Público Comunidade em geral

Acordo para permitir a permanência da área de 
fundeio atual das embarcações dos pescadores arte-
sanais do bairro Figueira e Pontal

Compete à Capitania dos 
Portos 

Autoridades Portuárias
Pescadores das comunidades da 
Figueira e do Pontal

Tombamento do Farol do Pontal e do trapiche da 
Figueira como Patrimônios Culturais

Compete ao Poder Público em 
acordo com o Porto Itapoá

Comunidade em geral

Fonte: ACQUAPLAN, 2013. 

Algumas sugestões foram estruturadas em projetos do Programa de Educação Ambiental 
(PEA) do empreendimento. Diante disso foram propostos cinco projetos: o de Educação Ambiental 
para funcionários e caminhoneiros; Centro de Vivência Comunitário para Educação, Artesanato 
e Turismo; Viveiro de Mudas; Educação no Trânsito; e Comunicação Social. 

Constatou-se que ao se apresentar o diagnóstico em linguagem descritiva, com reprodução 
de frases, mas também com tabelas resumidas e objetivas, aos atores sociais atuantes em escala 
regional e nacional/internacional, houve uma compreensão mais clara da realidade local e das 
possíveis alterações a serem causadas pela ampliação do Porto Itapoá. Como consequência, ações 
antecipatórias e medidas mitigadoras e compensatórias foram adotadas pelo empreendedor com 
menor resistência e até mesmo antes da exigência do órgão ambiental (IBAMA). Entre essas, cita-se: 

• Suporte ao evento “Mais que Morador”; 
• Auxílio na reforma da sede da Associação Comunidade do Pontal e Figueira (ACOPOF);
• Auxílio na identificação e posterior retirada de entulhos no fundo da baía da Babitonga;
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• Suporte ao programa de Valorização das Mulheres, realizado pelo SENAC de Joinville, a 
partir do transporte às mulheres de pescadores, viabilizando o atendimento ao processo 
de capacitação profissional;

• Reuniões com a população para esclarecimento sobre a futura utilização do trapiche da 
Pousada Laffitte, adquirido pelo Porto Itapoá;

• Apoio ao evento “Festa do Pescador”, realizado de 28 a 30/7/2013, com participação de 
colaboradores no auxílio da divulgação; e,

• Realização de documentário de resgate e valorização da cultural local, com a efetiva 
participação dos moradores da Figueira e do Pontal.

• Algumas ações foram tomadas em conjunto com o poder público, a ver:
• Auxílio à criação de uma Unidade de Conservação (UC) na região do rio Jaguaruna, a 

partir da elaboração do Plano de Manejo participativo da UC;
• Implantação da faixa de pedestre da estrada entre a Figueira e o trevo da via de acesso 

da estrada B1;
• Aumento da fiscalização do trânsito no entorno do Porto Itapoá;
• Negociações para realocação dos moradores da Vila dos Gonçalves e, também, da realocação 

da Escola João Monteiro Cabral;
• Reunião entre a Diretoria do Porto Itapoá e a Prefeitura Municipal de Itapoá para 

solicitação de melhorias nos serviços públicos, com ênfase à instalação de um Posto 
Policial no bairro Pontal e maior estrutura dos postos de saúde; e,

• Elaboração de um termo de convênio entre a Prefeitura Municipal de Itapoá e o Porto 
Itapoá para contratação de empresa terceirizada para elaboração da atualização do Plano 
Diretor do Município. 

Conclui-se que o diagnóstico socioambiental participativo (DSAP) se mostrou uma metodologia 
extremamente válida, por dar a oportunidade a atores sociais atuantes em escala local de gerirem 
os rumos da nova dinâmica socioeconômica instalada, consequência das decisões macropolíticas 
econômicas desenvolvimentistas tomadas em escala nacional. Além disso, possibilitou uma 
compreensão, ainda que, possivelmente, parcial, da atuação desses diferentes atores relacionados 
ao empreendimento nas suas diferentes escalas de poder. Ressalta-se que para que a metodologia se 
torne efetiva, faz-se necessário o devido reconhecimento dos atores sociais atuantes nas diferentes 
escalas e a sua inserção no diagnóstico.
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GESTÃO TERRITORIAL DA BACIA HIDROGRÁFICA NA BAHIA:
O COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RECÔNCAVO NORTE E 

INHAMBUPE COMO AGENTE DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

TERRITORIAL RIVER BASIN MANAGEMENT IN THE BAHIA: THE WATERSHED COMMITTEE 
AND THE RECONCAVO NORTH INHAMBUPE AS WATER RESOURCES MANAGEMENT AGENT

LORENA FERREIRA DE SOUZA ALMEIDA

Universidade Federal da Bahia
loriuefsgeo@hotmail.com

RESUMO. A gestão de recursos hídricos nas últimas décadas tem sido o tema de muitas discussões e publicações, algo 
que não é surpreendente partindo-se do pressuposto de que a água é parte de um sistema determinante para a vida 
humana. Seus múltiplos usos e a possibilidade de futura escassez constituem-se uma preocupação global. A partir da 
perspectiva de descentralização dessa gestão, caráter este, sinalizado pela Legislação Brasileira com a distribuição de 
competências nas esferas federal, estadual e municipal e o estabelecimento da bacia hidrográfica como unidade de 
planejamento e gestão, torna-se bastante relevante uma análise dos aspectos que envolvem a gestão territorial das 
bacias hidrográficas na Bahia a partir da Criação dos Comitês de Bacias Hidrográficas. Desta forma, a questão central 
desta pesquisa é analisar de que forma tem ocorrido a gestão territorial da bacia hidrográfica no Estado da Bahia a 
partir da criação dos Comitês de Bacias Hidrográficas? Quem são os agentes responsáveis pela tomada de decisões, 
nos Comitês de Bacias Hidrográficas do Recôncavo Norte e Inhambupe? Quais as intencionalidades e estratégias 
prevalecem na tomada de decisões?  Através de obras que versam sobre a temática, dos documentos normativos 
expedidos pelas agências reguladoras, análise das atas, questionários e entrevistas semiestruturadas, é possível analisar 
se existe de fato uma descentralização na gestão de recursos hídricos e em quais moldes ela ocorre. Dessa forma é 
possível perceber, a relação intrínseca entre descentralização e centralização e que o fato de ter existido um período 
de descentralização que marca a inserção do comitê de bacia hidrográfica como agente de gestão de recursos hídricos a 
partir de uma estrutura tripartite que reúne o poder público, usuários e sociedade civil não significa necessariamente 
que existe maior nível de participação nas decisões e que muitas vezes os comitês de bacias existem no sentido de 
legitimar algo que já está pré-estabelecido pelas agências reguladoras e pelo poder público na figura do Estado.

Palavras-chave. Recursos Hídricos, Gestão Territorial, Comitê de Bacia Hidrográfica.

ABSTRACT. The management of water resources in the past decades has been the subject of many discussions and 
publications, something that is not surprising with the assumption that water is part of a determinant for human life 
system. Its multiple uses and the possibility of future shortages constitute a global concern. From the perspective of 
this management decentralization, this character, signaled by the Brazilian legislation with the distribution of powers 
in the federal, state and municipal levels and the establishment of the watershed as a unit of planning and management, 
thus, it becomes quite important analyzing the features involving territorial watershed management Bahia from the 
creation of the Watershed Committees. Thus, the central question of this research is to analyze how has been the 
territorial river basin management in the state of Bahia since the creation of the Watershed Committees? Who are 
the agents responsible for making decisions in the Watershed Committees Reconcavo North and Inhambupe? What 
are the intentions and strategies prevail in decision making? Through works that deal with the topic, the normative 
documents issued by regulatory agencies, analysis of the documents, questionnaires and semi-structured interviews, 
it is possible to examine if there is indeed a decentralization in the management of water resources and molds in 
which it occurs. Thus it is possible to realize the intrinsic relationship between decentralization and centralization, 
and the fact that there was a period of decentralization that marks the insertion of the river basin committee as water 
management agent from a tripartite structure that brings together the public power , users and civil society does 
not necessarily mean that there is a higher level of participation in decision making and often the basin committees 
exist in order to legitimize something that is already pre-established by regulatory agencies and by the public power 
in the State’s representation.

Keywords. Water Resources, Land Management, Watershed Committee.
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INTRODUÇÃO 

A gestão das águas, nas últimas décadas, tem sido o tema de muitas discussões e publicações, 
algo que não é surpreendente partindo-se do pressuposto de que a água é parte de um sistema 
determinante para a vida humana. Seus múltiplos usos e a possibilidade de futura escassez 
constituem-se uma preocupação global. A UNESCO declarou o período correspondente entre 
2005 e 2015 como a Década da Água, tornando ainda mais evidente à preocupação internacional 
com uma possível escassez. 

Com a aprovação da Lei Federal nº 9.433 de 08 de janeiro de 1997, que instituiu a Política 
Nacional de Recursos Hídricos, algumas mudanças ocorrem desde a própria administração até 
o gerenciamento dos recursos hídricos, a partir da criação do Sistema Nacional de Informações 
de Recursos Hídricos, unindo órgãos das esferas municipal, estadual e federal. No artigo 30 da 
referida Lei, foi estabelecido os princípios básicos e gerais à gestão das águas: a gestão por bacia 
hidrográfica; a observância dos usos múltiplos; o reconhecimento de que a água é um recurso 
dotado de valor econômico; a gestão descentralizada e participativa e o reconhecimento da água 
como bem finito e vulnerável. Porém foi a partir da Lei nº 9.984/00 que criou a Agência Nacional 
das Águas (Ana), autarquia do Ministério de Meio Ambiente que a gestão das águas adquiriu um 
caráter menos centralizador e mais participativo, através do deslocamento do poder para os níveis 
locais e regionais do governo, a participação dos usuários, da sociedade civil organizada, das ONGs 
e de outros agentes, através dos comitês de bacias hidrográficas.

Segundo Machado (2003), às Leis brasileiras para o gerenciamento dos recursos hídricos 
foram criadas com o objetivo principal de contemplar questões ambientais, pois tais recursos são 
encarados como bem coletivo passível de escassez e com grande valor estratégico.

Partindo do pressuposto que a água é essencial à vida humana, torna-se bastante relevante 
a discussão de questões que envolvam a gestão territorial da bacia hidrográfica no contexto do 
federalismo brasileiro a partir de uma perspectiva de descentralização e participação pregada com 
a criação dos Comitês de Bacias Hidrográficas. É necessário, no entanto, contextualizar a criação 
de tais mecanismos nos moldes da própria Constituição Federal ratificada pela Legislação Federal e 
Estadual de Recursos Hídricos e Agências Reguladoras. É importante analisar e compreender, quem 
são os agentes responsáveis pelas tomadas de decisões, quais são os interesses que prevalecem e 
quais são as suas implicações no contexto atual.

Cabe, no entanto, compreender a bacia hidrográfica, não apenas como uma unidade física, 
mas também territorial, para que tenha sido assumida como unidade de planejamento e gestão 
das águas, bem como qual a perspectiva de análise apresentada neste trabalho. O conceito de bacia 
hidrográfica está sempre relacionado a uma rede de drenagem composta por um rio principal e 
seus afluentes. Para Barella (2001), pode ser definida como conjunto de terras drenadas por um 
rio e seus afluentes, formadas nas regiões mais elevados do relevo por divisores de água, onde as 
águas das chuvas, ou escoam superficialmente formando os rios e riachos, ou infiltram no solo 
para a formação de nascentes e lençol freático. 

A abordagem destacada nesse trabalho consiste no entendimento da bacia hidrográfica 
como uma unidade integrada, constituindo-se como base territorial para a gestão das águas, pois 
é no território definido como bacia hidrográfica que são desenvolvidas as atividades humanas. 
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A partir desta análise é possível compreender que a regionalização de recursos hídricos que tem 
como referência a bacia hidrográfica é de uma complexidade evidente, visto que além de existir 
principalmente no Estado da Bahia dificuldade no mapeamento e identificação dos limites das 
bacias, existem outras regionalizações sobrepostas à da bacia hidrográfica como a própria divisão 
política administrativa dos municípios (CARDOSO, 2003).

Dentro deste contexto de preocupação global com a escassez da água e na perspectiva de 
descentralização desta gestão, caráter este, sinalizado pela Lei das Águas com a distribuição de 
competências nas esferas federal, estadual e municipal e o estabelecimento da bacia hidrográfica 
como unidade de planejamento e gestão, torna-se bastante relevante uma análise dos aspectos 
que envolvem a gestão territorial da bacia hidrográfica na Bahia a partir da Criação dos Comitês 
de Bacias Hidrográficas. Desta forma, a questão central desta pesquisa é analisar de que forma 
tem ocorrido a gestão territorial da bacia hidrográfica no Estado da Bahia a partir da criação dos 
Comitês de Bacias Hidrográficas? Quem são os agentes responsáveis pela tomada de decisões, no 
Comitê de Bacia Hidrográfica do Recôncavo Norte e Inhambupe? Quais as intencionalidades e 
estratégias prevalecem na tomada de decisões desse colegiado? 

GESTÃO TERRITORIAL E GESTÃO DAS ÁGUAS

Para compreendermos a gestão territorial da bacia hidrográfica a partir do comitê de bacia, 
faz-se necessário analisar o conceito de território sob uma perspectiva política e institucional a 
partir da ação de vários agentes, de escalas e interesses diferenciados. O conceito de território, 
assim como tantos outros é um termo polissêmico, oriundo do latim territorium, que significa 
terra pertencente a alguém.  Devido sua própria etimologia e a utilização muitas vezes equivocada, 
o conceito de território está relacionado aos limites territoriais e a ideia de poder, sendo assim, 
tornou-se um conceito fortemente utilizado nas ciências políticas. Nesse sentido Fonseca (2010), 
compreende o território:

[...] como dimensão do espaço, constituído de base material, política e institucional, que apresenta 
um conjunto de recursos que foram se superpondo no decorrer do tempo, condicionando ações, 
regrando (normando), sendo regrado e acompanhando as novas demandas e necessidades das 
sociedades no decorrer do processo de evolução histórica”. (FONSECA, 2010, p. 156)

O caráter regulador e normativo do território é estabelecido conforme organização de objetos 
técnicos e é regulado ou normado pelas ações dos agentes, através de normas administrativas e 
empresariais que são as que definem os comportamentos, em última análise. Nessa perspectiva, a 
relação entre base material, política e institucional do território pode ser estabelecido e compreendido. 
Essa concepção de território norteará esse trabalho que estabelece a bacia hidrográfica não apenas 
como território físico, definido a partir de uma rede de drenagem, mas, principalmente pelos 
aspectos políticos e institucionais que adquire quando é instituída pela Legislação Federal de 
Recursos Hídricos, Lei nº 9.433/97 como unidade de planejamento e gestão e pela importância 
que outros agentes, além do Estado, ganham na gestão territorial, como é o caso dos comitês de 
bacias hidrográficas.
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Vale ressaltar que a flexibilização competitiva do sistema capitalista, atrelada a instabilidade 
política, destacada pela redefinição do papel do Estado, que segue cada vez mais em direção a 
lógica privada trazendo impactos para os movimentos sociais e culturais, promove algumas 
transformações na relação entre Estado e território, bem como nos conceitos e práticas de gestão. 
Nesta arena, de um Estado que gera pressões, a partir da desvinculação de planejamento e gestão 
centralizados, surgem outras escalas de poder, não são mais o território e o poder do Estado que 
estão em discussão, mas, sim, o território e o poder local (BECKER, 1991). 

Para Becker (1988), a gestão do território é caracterizada como prática estratégica, científico-
tecnológica do poder no espaço-tempo, ou seja, gestão do território corresponde “à prática das 
relações de poder necessária para dirigir, no tempo e no espaço, a coerência das múltiplas finalidades, 
decisões e ações”. (BECKER, 1991, p. 178). A definição proposta acima, está fortemente influenciada 
pela articulação de elementos de administração - concepção de gestão empresarial a partir da 
influência na produção científica e tecnológica e das relações de poder estabelecidas na produção 
do conhecimento tecnológico e elementos da governabilidade. Vale salientar que Becker traz uma 
abordagem a partir da perspectiva escalar de gestão, nacional, regional, local e destaca que são 
nas escalas regional e local que a participação da população é prioritária a partir da formulação e 
execução de estratégias, táticas e técnicas que serão utilizadas.

Para Côrrea (1992), gestão do território:

Constitui o conjunto de práticas visando, no plano imediato, à criação e o controle de uma dada 
organização espacial, isto é, as formas espaciais, suas funções e sua distribuição no espaço. Visa 
também ao controle dos processos que afetam a organização espacial, entre eles a concentração 
e dispersão das atividades no espaço. Em última instância a gestão do território, uma faceta 
da gestão econômica, política e social, constitui um poderoso meio através do qual se viabiliza 
a reprodução da sociedade como um todo. (CORRÊA, 1995, p. 83)

Nessa perspectiva, a compreensão de gestão do território ocorre pela relação entre gestão 
econômica, política e social, ou seja, o conceito está vinculado ao capitalismo, ao papel dos agentes 
sociais, neste caso das grandes corporações na organização e controle do território, controle este 
que vai permitir a máxima eficiência da acumulação de capital e a reprodução de suas condições 
de trabalho e das práticas espaciais que são historicamente variáveis.

Para Machado (1993), é possível destacar algumas limitações nas abordagens de Becker 
(1988) e Corrêa (1988) em relação às concepções de gestão e gestão do território:

Abordagens de gestão e gestão do território

AUTORES GESTÃO GESTÃO DO TERRITÓRIO

Becker (1991) Forma de controle. Prática estratégica, científico-tecnológica do 
poder no espaço.

Roberto Lobato Corrêa (1992) Forma de assegurar a existência 
e reprodução do grupo social.

Manifestação de “controle da organização 
espacial”, presente desde as comunidades 
primitivas (gestão da igualdade) até sociedades 
capitalistas (gestão da diferença).

Fonte: MACHADO, 1993. Elaboração: ALMEIDA, 2013.
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Ainda em relação às críticas feitas às abordagens de Becker (1988) e Corrêa (1988), da 
concepção de gestão, Machado (1993), indica que em ambas propostas aparece a palavra controle, 
como ação inerente a gestão, destaca ainda que a ambiguidade da palavra controle, que aparece 
em Becker com uma conotação mais negativa apesar de associado as ideias de governabilidade 
e administração e, em Corrêa aparece como positivo por enfatizar o aspecto organizacional. Em 
relação a gestão do território, para a autora a proposta de Becker (1988), é direta e excludente, 
pois indica que gestão do território não seria qualquer prática espacial, mas a prática ou estratégia 
definida como científico-tecnológica, o que a tornaria excludente já que somente os detentores 
do poder participariam dessa gestão. Na perspectiva de Corrêa (1988), a gestão do território é 
inerente às organizações socioespaciais, desde as comunidades primitivas, até as comunidades 
capitalistas atuais. (MACHADO, 1993, p. 7)

A partir das reflexões desses autores, Machado (1993), propõe alguns encaminhamentos no 
sentido de conceber a existência de novos eventos na produção e representação do espaço o que 
levaria a necessidade de compreensão de novas facetas na gestão: 

a) distinção entre planejamento e gestão como formas diferentes de intervenção a partir 
da admissão que o controle pode ser uma forma de intervir, mas que não seria o fundamento de 
diferenciação entre esses termos;

b) existência de relação entre a crise dos modelos de planejamento e a popularidade do 
termo gestão a partir de transformações ocorridas no papel do Estado e das empresas, e nos meios 
técnicos de organização do espaço; 

c) o papel do poder, neste caso atribuído principalmente ao Estado, a partir da concepção 
que o estado não compreender apenas o estado-governo, assim como também a sociedade civil e 
as possíveis relações existentes; 

d) a integração dos aspectos administrativos e de governabilidade, a noção de gestão a partir 
da concepção da gestão da diferença; 

e) a questão da escala e da autoridade, posto que na escala local a gestão do território torna-
se mais exequível; 

f) relação de gestão do território com o conteúdo social do território e menos como estrutura 
física; 

g) o teor de operacionalização atribuído ao termo gestão, ora como modelos operativos, ora 
como avanço de forma mais democráticas de representação e ainda como indicador das dificuldades 
no controle de questões que envolvem aspectos econômicos e políticos do território.

Tomando como referência as abordagens destacadas por Machado (1993), e os encaminhamentos 
propostos, a fim de conceber alguns aspectos relevantes da gestão, é possível inferir que a autora 
destaca a importância de analisar o papel das transformações ocorridas na atualidade relacionadas 
ao papel do Estado, a inserção de novos agentes e as inovações tecnológicas, bem como o papel 
da escala e da autoridade no processo de intervenção, sendo assim destaca que “a ação de intervir 
é concebida como processo, utilizando diversas formas de cooperação e de atividade de trabalho 
individual, assim como a autogestão e a auto-organização” (MACHADO, 1993:8) destaca que a 
gestão do território deve funcionar conforme acordo e consenso, e devido esses fundamentos 
torna-se muito mais exequível na escala local.
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A gestão territorial da bacia hidrográfica, refletida segundo o viés político e institucional, 
ocorre num contexto de novo papel do Estado a partir da inserção de novos agentes que implicarão 
nas relações das diferentes escalas, principalmente tomando como referência os comitês de bacias 
hidrográficas, que apesar de ser entendido como um agente de esfera local tem na sua representação 
agentes que representam outras esferas e segmentos da sociedade.

O COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RECÔNCAVO NORTE E INHAMBUPE: 
FUNCIONAMENTO, DEBATES E LIMITAÇÕES

O Comitê do Recôncavo Norte e Inhambupe foi instituído pela Resolução do CONERH nº 
11, de 14 de fevereiro de 2006, criado em 22 de março de 2006, pelo Decreto nº 9.936 de 22 de 
março de 2006, em consonância com a Lei Federal nº 9.433/97, a Lei nº 9.843/05 que instituiu 
os Comitês de Bacias Hidrográficas e ampliou as competências do CONERH e da Lei Estadual nº 
11.612/09. O Estado da Bahia, conforme indicado anteriormente, foi regionalizado pelo INEMA, 
em 26 Regiões de Planejamento e Gestão de Águas, a partir da concepção da bacia hidrográfica 
como unidade territorial de planejamento e gestão, desta forma, o comitê de bacia hidrográfica do 
Recôncavo Norte e Inhambupe, corresponde a RPGA XI com o total de 49 municípios, conforme 
figura 1, porém apenas 29 destes estão integralmente na área que compreende a RPGA.

O CBHRNI era denominado de Comitê de Bacia Hidrográfica do Recôncavo Norte (CBHRN), 
e somente em 2008, foi feita a inclusão do município Inhambupe e da bacia do rio Inhambupe à 
bacia original. Segundo Fadul, Silva e Cerqueira (2013), a partir da análise das atas das reuniões 
do comitê no ano de 2008, verificou-se que a inclusão de Inhambupe na antiga área do CBRHN 
demorou um tempo, pois as solicitações para a inclusão foram registradas na ata de reunião do 
comitê de janeiro de 2008, porém em setembro do mesmo ano o governo assinou o decreto que 
alterou a composição desse comitê.

O CBHRNI é composto pelos seguintes órgãos: Plenário, Diretoria (presidente, vice-presidente 
e secretário), Secretaria Executiva e Câmaras Técnicas, essas últimas criadas para examinar matérias 
específicas com o teor técnico-científico, jurídico ou institucional a fim de subsidiar o Plenário na 
tomada de decisões. 

Em consonância com o Regimento Interno, o CBHRNI é um colegiado tripartite com 
representantes do poder público, usuários e sociedade civil, composto por 90 membros entre 
titulares e suplentes, incluindo pessoas físicas e jurídicas para um mandato de quatro anos, com 
a possibilidade de reeleição. Em relação à composição do CBHRNI, o Regimento Interno indica:

I - do poder público: 01 da União; 03 do Estado; 11 dos municípios.
II - dos usuários ou associações de usuários de águas: 02 para abastecimento urbano 

e lançamentos de efluentes urbanos; 09 para indústria e mineração; 01 para irrigação e uso 
agropecuário; 01 para pesca; 02 para turismo e lazer.

III - da sociedade civil organizada: 02 para organizações técnicas de ensino e pesquisa; 12 para 
organizações civis e de recursos hídricos compreendendo ONG’s, OSCIP’s, associações, sindicatos 
e entidades de classe; 01 para comunidade tradicional.
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A diretoria é composta por presidente, vice-presidente e secretário:

Quadro 1 - Composição da Diretoria do CBHRN

SEGMENTO ENTIDADE REPRESENTANTE CARGO

Usuários
COFIC – Comitê de Fomento Industrial 

de Camaçari.
Sérgio de Almeida Bastos. Presidente.

Sociedade Civil Organizada
AMOM – Associação de Proprietários 

e Moradores do Loteamento Miragem.
Miguel Angel Polino. Vice-Presidente.

Poder Público Prefeitura Municipal de Pojuca. Adriana Alves dos Santos Mol. Secretária.

Fonte: INEMA, 2014. Elaboração: ALMEIDA, 2014.

Apesar da própria Legislação Federal de Recursos Hídricos admitir a possibilidade da 
composição do comitê de bacia ser feita com 50% do poder público, em relação ao CBHRNI a 
composição é paritária, com a mesma quantidade de representante dos três segmentos.

Ainda em relação à composição do CBHRNI, Fadul, Silva e Cerqueira (2013), destacam em 
conformidade com a legislação estadual, que a categoria usuários, compreende pessoa física ou 
jurídica com concessão para a utilização da água para desenvolver suas atividades, dentre as quais 
podem-se destacar: indústria, abastecimento e efluentes urbanos, agricultura, agropecuária, 
mineração, aquicultura, turismo, lazer e outros. Vale ressaltar, pela composição e presença às 
reuniões o segmento que se destaca é o de usuários, principalmente no setor da indústria, que 
tem previsto pelo Regimento Interno do Comitê a possibilidade de ocupação de 09 vagas; dentre 
essas destacam-se: CETREL S/A – Empresa de Proteção Ambiental, que atua na área de proteção 
ambiental do Polo Industrial de Camaçari; a Braskem S/A – empresa petroquímica, o COFIC – Comitê 
de Fomento Industrial de Camaçari - associação privada que representa algumas empresas do Polo 
Industrial de Camaçari e a Federação das Industrias do Estado da Bahia (FIEB) - representante 
das indústrias do estado da Bahia, a DOW BRASIL S/A – representante do segmento industrial 
e mineração.

Em relação às outras categorias do segmento usuários, a exemplo da irrigação, agropecuária, 
pesca, não se observa muita representatividade, porém destaca-se nessa categoria: COPENER 
FLORESTAL LTDA, a categoria de turismo e lazer é representado pelo Sindicato de Hotéis de 
Salvador e Litoral Norte e a Empresa Baiana de Águas e Saneamento – Embasa S/A, sociedade de 
empresa mista do governo do estado da Bahia, responsável pelo abastecimento de água e serviços 
de saneamento básico, enquadrada no setor de abastecimento e efluentes urbanos.

No segmento sociedade civil, os representantes que se enquadram podem estar nas seguintes 
categorias: organizações não governamentais, associações, conforme a Lei n°. 9.843, de 27 de 
dezembro de 2005, e a Resolução do CONERH n°. 3, de 17 de janeiro de 2006, movimentos sociais 
e instituições de pesquisa e ensino que atuam na área de recursos hídricos e povos e comunidades 
tradicionais, conforme Decreto Federal 6040 de 07 de fevereiro de 2007 e Convenção 169 da 
Organização Internacional do Trabalho, caso aja comprovação da sua localização na bacia hidrográfica.
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No segmento do poder público está previsto em lei a participação de representantes da União 
e do Estado da Federação, bem como a garantia de uma vaga para o órgão responsável pela gestão 
das águas, nesse caso, o INEMA (FADUL, SILVA, CERQUEIRA, 2013).

Existem divergências entre os segmentos e sua representação. Em relação ao segmento 
usuários, por exemplo, empresas públicas de saneamento e energia elétrica, entram na categoria, 
quando na maioria das vezes defendem interesses governamentais, além disso, algumas associações 
e sindicatos que muitas vezes representam interesses de grandes usuários entram no segmento 
da sociedade civil (CARDOSO, 2003).

A partir das análises das atas do referido comitê nos anos de 2008, 2009 e 2010, Fadul, 
Silva e Cerqueira (2013), construíram dois quadros, tomando como referência a legislação, cujas 
temáticas foram pontos de pauta nas reuniões e, a frequência em que esses assuntos foram 
discutidos, relacionados à atuação dos comitês. Foi possível ampliar o quadro através do acesso 
às atas dos anos 2011, 2012 e 2013:

A partir da complementação dos dados do quadro, das informações contidas nas atas das 
reuniões dos referidos anos 2011, 2012 e 2013, das observações e registros feitos de algumas 
reuniões de 2012 e 2013, foi possível perceber que alguns assuntos referentes a algumas temáticas 
indicadas em lei foram recorrentes, como a participação de representantes do poder público, a 
elaboração e implementação do Plano de Bacia – principal instrumento na gestão de recursos 
hídricos, enquanto outros como arbitrar em primeira instância os conflitos e deliberar sobre 
questões encaminhadas pela respectiva Agência de Bacia, pouco ou nunca foram mencionados 
nas reuniões de 2008 a 2013, isso se deve ao fato de no Estado da Bahia não ter sido implantada 
nenhuma Agência de Bacia.

Quadro 2 - Frequências dos temas discutidos nas reuniões do CBHRNI – 2008 a 2013

TEMÁTICAS 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Promover a participação dos representantes do poder 
público. 4 1 2 3

Estabelecer os procedimentos de elaboração, 
implementação e revisão do Plano de Bacia Hidrográfica. 5 1 1 3 2

Acompanhar a elaboração e aprovar o respectivo Plano de 
Bacia Hidrográfica e suas alterações. 2

Acompanhar a implementação do Plano de Bacia 
Hidrográfica sugerindo as providências necessárias ao 
cumprimento de suas metas.

1 3 2 3

Arbitrar, em primeira instância administrativa, conflitos 
relacionados com o uso da água. 1 2

Deliberar sobre questões que tenham sido encaminhadas 
pela respectiva Agência de Bacia Hidrográfica.

Outros (eleição e posse da diretoria, definição de 
calendário de reuniões. Discussão e/ou revisão do 
regimento interno do comitê, criação de comitês técnicos, 
informações gerais etc.).

7 10 2 3 4 4

Fonte: FADUL, SILVA & CERQUEIRA, 2013. Adaptação: ALMEIDA, 2014.
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Vale destacar outra particularidade, que diz respeito ao grande número de vezes que foram 
discutidas questões referentes às atribuições técnicas, como: o agendamento de reuniões, revisão 
de calendário, eleição, renovação de membros, leituras das atas, entre outras. Nesse sentido, Fadul, 
Silva e Cequeira (2013), destacam:

A análise das atas das reuniões do CBHRNI mostrou tanto a ausência de discussões sobre temas 
considerados importantes no processo de consolidação do modelo de bacias hidrográficas e 
no uso das águas, quanto a forte presença de temas que seriam secundários para a própria 
existência do comitê. Este comitê foi criado em 2006 e até o momento presente ainda não tem 
seu Plano de Bacia construído, assim como o processo de cobrança pelo uso da água ainda não 
foi iniciado e o comitê ainda não dispõe de Agência de Água. (FADUL, SILVA, CERQUEIRA, 
2013, p. 422)

A presença marcante de temas relacionados às atividades burocráticas e secundárias em 
relação às prioridades do comitê como é o caso da implementação do Plano de Bacia, a fim de 
viabilizar a implementação dos outros instrumentos de gestão, a saber: enquadramento, outorga e 
cobrança, constitui-se um dos entraves no avanço do comitê como sendo um dos agentes principais 
na gestão de recursos hídricos.

Ainda em relação a forte presença de questões secundárias, é importante salientar que as 
mesmas ocorrem, principalmente, devido a ineficiência da comunicação e organização estabelecida 
entre os membros do CBHRNI, pois as atas poderiam ser disponibilizadas por e-mail, no sentido de 
conferência, eximindo a necessidade de ser lida na íntegra na reunião subsequente e o calendário 
de reuniões deveria ser estabelecido para o exercício do ano todo, sem que houvesse a necessidade 
de ser retomado praticamente em todas as reuniões, contribuindo para a perda de tempo com 
questões desnecessárias e o desvio do foco de questões primordiais e essenciais. Nesse caso, vale 
analisar se o perfil adotado nas reuniões ocorre no sentido de desmotivar a discussão de questões 
essenciais, ou seja, se existe um propósito na manutenção do formato das reuniões do CBHRNI 
por parte dos segmentos que possuem maior poder de articulação e decisão a fim de privilegiar 
os interesses do segmento que representa.

De forma geral, a partir da análise das informações referentes aos anos de 2011, 2012 e 2013, 
prevalece as observações de Fadul, Silva & Cerqueira (2013) sobre as discussões estabelecidas no 
CBHRNI:

Tratam, preferencialmente, de discussões sobre questões eleitorais e renovação dos integrantes do 
comitê. Percebe-se ainda que o calendário de reuniões não parece estabelecido com regularidade, 
observando-se a frequência das reuniões entre os anos analisados. Apesar de se considerar 
que a condução do processo de eleição pode ser um processo demorado, o tema percorreu, 
durante muito tempo, as pautas das reuniões e muitas vezes pode ter havido a necessidade de 
reuniões extraordinárias para tal finalidade. (FADUL, SILVA & CERQUEIRA, 2013, p. 420-421)

Destarte, apesar das observações realizadas pelos referidos autores tomando como referência 
as atas de 2008, 2009 e 2010 e, através da análise das atas dos anos 2011, 20012 e 2013 percebe-
se que o perfil das reuniões continua sendo o mesmo, porém com alguns avanços no sentido de 
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construção do Plano de Bacia e da inserção da discussão de outras questões referentes à gestão 
de recursos hídricos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir de uma abordagem política da bacia hidrográfica, caracterizada como um território 
institucionalizado pela legislação federal de recursos hídricos foi possível compreender o contexto 
de inserção de outros agentes de gestão a partir de uma perspectiva participativa, nesse caso, os 
comitês de bacias hidrográficas.

Percebe-se, no entanto, que a descentralização estabelecida como um dos princípios 
fundamentais na gestão de recursos hídricos ocorre principalmente a partir do teor institucional 
com a inserção do poder público, usuários e sociedade civil. Isso se torna evidente ao analisarmos 
as atas das reuniões dos comitês onde é possível perceber o papel preponderante do Estado através 
do órgão de gestão de recursos hídricos da Bahia – INEMA. Apesar da composição do poder público 
dos comitês corresponder também as prefeituras dos municípios que estão inseridos no território 
da RPGA, o Estado é o principal agente desse segmento, pois é também o responsável por fazer 
cumprir as deliberações normativas.

Apesar da Legislação Federal de Recursos Hídricos ter estabelecido alguns instrumentos de 
gestão de recursos hídricos, desde 1997, no Estado da Bahia o atendimento a essas deliberações, 
que incluem a criação dos comitês de bacias hidrográficas ocorreu apenas em 2006 com a criação 
de seis comitês: Leste, Paraguaçu, Itapicuru, Recôncavo Norte e Inhambupe, Salitre, Verde/Jacaré, 
ou seja, com quase uma década de atraso. Dessa forma, é importante destacar que no Estado da 
Bahia os comitês de bacias foram criados há apenas oito anos, o que de certa forma limita sua 
atuação, pois ainda estão em processo de consolidação.

Destarte, a recente implantação dos comitês de bacias na Bahia, vai refletir na criação 
e aplicação de instrumentos de gestão, principalmente o Plano de Bacia Hidrográfica que é o 
documento máximo do colegiado, necessário para implantação de outros instrumentos, a saber: 
o enquadramento dos corpos d’água por usos preponderantes e a cobrança pelo uso das águas. 

No Estado da Bahia, nenhum dos 14 comitês implantados possui esse instrumento de 
gestão. O CBHRNI está em fase de construção do Plano, dessa forma é possível analisar como o 
processo é conduzido pelo INEMA: são contratadas empresas, através de licitações, para construir 
o documento junto ao comitê, o que é justificado pelo órgão devido à necessidade de estudo da 
realidade socioambiental da bacia e conhecimento técnico. Porém, o que foi possível constatar 
através das observações das reuniões é que algumas das minutas elaboradas pela empresa não são 
disponibilizadas com antecedência para análise dos membros do comitê, o que acaba inviabilizando 
a participação na construção do documento e limitando a atuação do colegiado apenas no sentido 
de legitimar as decisões estabelecidas pelo INEMA.

Nesse sentido, os comitês de bacias hidrográficas, surgem como um dos agentes na gestão 
territorial da bacia hidrográfica, que congrega o poder público, usuários e sociedade civil, mas 
que tem suas ações fortemente direcionadas pelo poder público e em alguns casos, como ocorre 
no CBHRNI associada ao segmento de usuários. A inserção da sociedade civil nas discussões e 
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decisões do comitê estará intimamente relacionada à disponibilidade de informações e o nível de 
capacitação.

Apesar dos comitês constituírem como fórum democrático na gestão de recursos hídricos, 
é necessário qualificar a participação, principalmente da sociedade civil, a fim de que não sejam 
cooptados por outros segmentos. É necessária a promoção de ações que visem capacitar a sociedade 
civil em questões específicas bem como a mobilização para a inserção de associações, sindicatos, a 
fim de que possam participar do processo decisório e de não exercer seu papel apenas no sentido 
de legitimar as ações do poder público através de uma pseuda participação.
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O USO DA BICICLETA COMO MEIO DE TRANSPORTE:
MOBILIDADE URBANA NA CIDADE DO RECIFE

BICYCLE USE AS MEANS OF TRANSPORT:
URBAN MOBILITY IN THE CITY OF RECIFE, BRAZIL

LUCIANA CARDOSO DE SOUZAi & EDVÂNIA TORRES AGUIAR GOMESii

Universidade Federal de Pernambuco
iluciana_cardoso05@hotmail.com, iiedvaniatorresaguiar@hotmail.com

RESUMO. A questão da mobilidade urbana é um dos graves problemas que a maioria das grandes cidades brasileiras 
enfrenta devido à falta de planejamento do espaço (MAGANO BASTOS, 2010). Há uma crise no sistema de transportes 
que se apresenta cada vez mais caótico e ineficiente. No conceito tradicional os aspectos da mobilidade urbana–trânsito, 
planejamento e regularização do transporte coletivo, logística de mercadorias, construção de infraestrutura- são 
tratados isoladamente (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2007a). A mudança do modelo de mobilidade se faz necessário 
para que se integre às novas tendências das cidades, subordinando-se aos princípios de sustentabilidade ambiental e 
também inclusão social, adotando uma visão mais sistêmica que envolva todos os modos e elementos que produzem 
as necessidades do deslocamento de pessoas e bens. No Brasil, o uso de bicicletas vem crescendo, mas a falta de 
infraestrutura mínima para o uso do transporte é deficiente. Ela tem um potencial considerável para reduzir os 
problemas de deslocamentos nas cidades, haja vista que ela é um meio de transporte viável.  Partindo desse pressuposto, 
a proposta deste trabalho é articular sobre a implantação da infraestrutura para esse meio de transporte na cidade 
do Recife, fazendo uma correlação com as leis regulamentadores do Estatuto da Cidade, o Caderno de Referência 
para elaboração do Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob), do Ministério das Cidades, o projeto de mobilidade 
elaborado pela prefeitura do município (Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana) e a Lei n° 12. 587, a Lei de 
Mobilidade Urbana, que determina, entre outros aspectos, a prioridade dos modos de transportes não motorizados 
sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado. O tipo 
de abordagem de pesquisa é explicativo. O método escolhido foi o hipotético-dedutivo, buscando generalizações 
relacionadas ao objeto de estudo, assim como investigar os casos concretos relacionados com a finalidade e os motivos 
do mesmo. Foi realizado um levantamento de dados, pesquisa bibliográfica e documental, cruzamento de dados e por 
fim uma reflexão do objeto de estudo. 

Palavras-chave. Mobilidade Urbana, Transporte com Bicicletas, Transporte urbano, Sustentabilidade, 
Recife.

ABSTRACT. The issue of urban mobility is one of the serious problems that most large cities facing due to lack of 
space planning (Magano Bastos, 2010). There is a crisis in the transport system that appears increasingly chaotic 
and inefficient. In traditional concept of urban mobility - traffic aspects, planning and regulation of public transport, 
freight logistics, infrastructure construction (Building) - are treated separately (MINISTRY OF CITIES, 2007). The 
change of the mobility model it is required to integrate the new trends of cities, subordinating itself to the principles 
of environmental sustainability and social inclusion as well, adopting a more systemic view involving all modes and 
elements that produce the requirements of displacement of people and products. In Brazil, the use of bicycles is growing 
but the absent of minimum infrastructure for the use of this transport is a limiting factor. It has considerable potential 
to reduce the problems of displacement in cities, considering that it is a viable means of transportation. Based on 
this assumption, the goal of this paper is to articulate on the deployment of infrastructure for this transportation 
in the city of Recife, making a correlation with the regulatory laws of the City Statute, the Book of Reference for the 
preparation of the Urban Mobility Plan (PlanMob ), the Ministry of Cities, the mobility project developed by the 
City Hall (Master Plan for Transportation and Urban Mobility) and Law No. 12 587, Law on Urban mobility, which 
determines, among other things, the priority of modes of non-motorized transport over motorized and collective 
public transport over individual motorized transport services. The type of search approach is explanatory. The method 
chosen was the hypothetical-deductive, seeking generalizations related to the object of study, as well as investigate 
specific cases related to the purpose and reasons for the same. A data inventory, bibliographic research, data crossing 
and finally a reflection of the object of study was conducted.

Keywords. Urban Mobility, Transportation with Bicycles, Urban Transportation, Sustainability, Recife.

(GEO)POLÍTICAS DO MEIO AMBIENTE, GESTÃO DOS RECURSOS E SUSTENTABILIDADESEIXO II
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INTRODUÇÃO

Desde os desenhos de Leonardo Da Vinci no século XV até a invenção dos modelos mais 
parecidos com os atuais e sua produção em série no século XIX, a criação da bicicleta foi uma 
revolução quando se diz respeito aos meios de transporte. Sua invenção antecedeu a locomotiva a 
vapor e o automóvel, sendo considerado o primeiro tipo de transporte individual mecânico sobre 
rodas. Embora tenha chegado ao Brasil ainda no final do século XIX, a fabricação começou no final 
da década de 1940, com o surgimento das fábricas Caloi e Monark, empresas que antes apenas 
importavam o produto. Mas com o processo de industrialização intensificado na década de 1950, 
a implantação da indústria automobilística no Brasil e a construção de Brasília sob os padrões 
ideológicos do movimento modernista na arquitetura e no urbanismo, a cultura automobilística 
foi fortemente inserida na sociedade brasileira, sendo ela também responsável pelas principais 
propostas de intervenção urbana.

Com a inserção dos novos padrões de consumo e o status proporcionado pela aquisição de 
um automóvel, foi se firmando cada vez mais a concepção de que um automóvel é essencial para a 
locomoção. Sob essa visão, as vias foram construídas para escoar a produção industrial e facilitar 
a locomoção dos habitantes em seus deslocamentos. Com isso, as vias foram construídas para a 
circulação de veículos motorizados, sendo eles prioritários como meio de transporte, gerando 
segregação social, através das políticas e gestões voltadas para esse meio de transporte.

Nos últimos anos, a discussão de modelos de desenvolvimento sustentável vem sendo 
prioridade em Conferências e Reuniões em níveis regional, nacional e internacional. A Conferência 
Rio+20, por exemplo, tinha como o debate principal o Desenvolvimento Sustentável. As cidades 
vêm buscando se inserirem nos moldes de uma cidade considerada sustentável, porém, as políticas 
adotadas vão contra as ideias que deveriam ser verdadeiramente seguidas. 

No Brasil, o Estatuto da Cidade (2001) determina a elaboração do Plano Diretor de Transporte 
e Mobilidade para as cidades com população superior aos quinhentos mil habitantes, tendo que 
estar vinculado ao Plano Diretor Municipal. Além das leis regulamentadoras contidas no Estatuto, 
o Ministério das Cidades também elaborou cartilhas técnicas com orientações, como por exemplo, 
o Caderno de Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob-2007)  e mais especificamente 
para a mobilidade com bicicletas no Caderno Bicicleta Brasil (2007). Mais recentemente, a Lei de 
Mobilidade Urbana fora criada (Lei n° 12.587 de 3 de janeiro de 2012), que traz leis e diretrizes 
que visam garantir a acessibilidade e mobilidade de pessoas e bens na área urbana. Na Lei, a 
implantação de estruturas cicloviárias é prevista e a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana 
nos municípios acima de vinte mil habitantes é obrigatória, tendo um prazo máximo de três anos 
para a sua elaboração e caso o prazo não seja cumprido acarretará no impedimento de receber os 
recursos federais destinados à mobilidade urbana até que atendam às exigências da Lei (artigo 
24, § 4º).

A cidade do Recife possui atualmente elevados índices de congestionamentos de suas vias, 
estando como uma das cidades mais congestionadas do país. A política de redução de impostos para 
compra de veículos e a má qualidade do transporte coletivo oferecido, além da falta de estrutura 
para a locomoção por meios não motorizados (Bicicletas e caminhadas a pé) agravam a situação 
caótica do tráfego urbano recifense, que faz com que as pessoas vejam o transporte motorizado 
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Figura 1 - Rota da “Ciclofaixa de Turismo e Lazer”

Fonte: Prefeitura do Recife, 2013.

individual como solução para o problema. O acréscimo mensal na frota de veículos do município 
chegou, em 2013, a uma média mensal de 2.361 veículos. Neste ano de 2014, apenas no mês de 
Janeiro, foram acrescidos à frota urbana 3.165 veículos, sendo uma média para o mês de 105,5 
carros acrescidos por dia, como se pode observar na tabela a seguir:

Tabela 1 - Acréscimo mensal na frota de veículos, por região, 2013-2014

Fonte: DETRAN-PE

Inclui Região Metropolitana do Recife (RMR); Inclui Recife

Nota: Valores obtidos da seguinte forma: (veículos novos e usados transferidos para Pernambuco) – (veículos 

usados de Pernambuco e transferidos para outras UF)
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Em contrapartida, o governo municipal faz campanhas em prol do uso de bicicleta pelos 
habitantes, embora a cidade ainda não apresente estrutura para esse tipo de mobilidade. Atualmente 
o Recife possui uma rota ciclística denominada “Ciclofaixa de Turismo e Lazer”, que funciona com 
ciclofaixas móveis nos finais de semana e feriados. No Percurso também é incluída a ciclovia da 
Orla da Praia de Boa Viagem (Figura 1).

No Recife as campanhas de incentivo para o uso de bicicleta tem se intensificado principalmente 
no ano de 2013, com a criação de ciclofaixas nos finais de semana e feriados, um sistema de 
empréstimo de bicicletas e campanhas publicitárias para divulgar a nova tendência de transporte 
no município. Contudo, a cidade precisa iminentemente criar uma estrutura que privilegie este 
meio de transporte supramencionado. Consoante à situação de tentativa de adoção de novos 
paradigmas no aspecto da mobilidade urbana que a cidade vem passando, este trabalho objetiva a 
análise da implantação da infraestrutura para o uso da bicicleta como meio de transporte no Recife.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para realização desse trabalho, foram coletados, artigos, livros, dados governamentais e 
institucionais, os cadernos de referências do governo, Leis e Decretos nos níveis Federal, Estadual e 
Municipal, e materiais disponíveis no Diretório de Pesquisa da CAPES (Conselho de Aperfeiçoamento 
de Educação Superior). 

Após a coleta dos materiais, foram feitas as leituras iniciais e ver a compatibilidade dos 
dados disponíveis. À medida que as leituras foram feitas, foi-se incorporando mais referenciais 
encontrados a partir dos primeiros materiais coletados. O cruzamento de dados e estudos foi o 
fator principal dessa pesquisa, cuja abordagem é explicativa e o método utilizado é o hipotético-
dedutivo, buscando as generalizações relacionadas com o objeto de estudo, investigando os casos 
concretos relacionados com a finalidade e os motivos do mesmo.

ABORDAGEM TEÓRICA

No conceito tradicional de mobilidade urbana, os aspectos de trânsito, planejamento, 
regulação do transporte coletivo, logística de mercadorias e construção de infraestrutura era 
visto de forma isolada. Portanto, cada via era como que direcionada para a funcionalidade que 
iria exercer, sem planejar de um modo integrado. O novo conceito de Mobilidade Urbana adota 
uma visão mais sistêmica, envolvendo todos os modos e elementos que produzem as necessidades 
desses deslocamentos, tanto de pessoas quanto de bens, com um viés subordinado aos princípios 
de sustentabilidade ambiental e voltando-se para a inclusão social (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 
2007a, p. 21).

A mobilidade urbana pode ser considerada um conjunto estruturado de modos, redes e 
infraestruturas, constituindo um sistema complexo, sendo um atributo das cidades que se refere 
à facilidade de deslocamentos de pessoas e bens no espaço urbano. Sendo assim, quando se pensa 
em mobilidade não se deve pensar de forma reducionista, contemplando apenas aspectos de meios 
de transporte e de trânsito, mas também em pensar na melhor forma de garantir a população o 
acesso, levando em consideração as condições econômicas, técnicas e sociais (MACÁRIO, 2001; 
DUARTE, 2008; NUHN & HESSE, 2006).
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E numa concepção de uma mobilidade urbana sustentável, deve-se buscar incorporar aos 
preceitos de sustentabilidade econômica, social e ambiental a capacidade de atender às necessidades 
da população se deslocar livremente a fim de realizar suas atividades desejadas. A sustentabilidade 
para a mobilidade urbana é também a “capacidade de fazer as viagens necessárias para a realização 
de seus direitos básicos de cidadão, com o menor gasto de energia possível e menor impacto no 
meio ambiente, tornando-o ecologicamente sustentável” (BOARETO, 2003, p. 49).

Ao redigir a “Carta de Atenas” o suíço Le Corbusier criou uma espécie de mandamentos para 
o urbanismo moderno. Em sua essência mostra a ideia de uma cidade funcional, possuindo quatro 
funções básicas distintas que devem ser respeitadas tanto na projeção quanto no planejamento 
e nas reformas urbanas: a função de habitar, trabalhar, circular e ter lazer. Essas funções não se 
sobrepõem e devem estar bem organizadas e articuladas. Nesse modelo urbanístico, os moradores 
precisam garantir meios de se locomoverem entre esses centros funcionais e assim realizar suas 
atividades. 

Atualmente, a Carta de Atenas é festejada como o melhor que o planejamento urbano 
produziu no século XX, ou pelo ponto de vista dos opositores, como Lefebvre, como o pior que pôde 
acontecer para o planejamento urbano nos últimos séculos.  Para esse filósofo, a expansão urbana 
da sociedade pós-industrial capitalista é vista como uma nova utopia, pois essa urbanização era 
idealizada como forma de progresso, possuindo formas desordenadas resultantes dos interesses 
a ela associados (FREITAG, 2006, p. 59, 70).

 Mas foi nesses moldes que a cidade de Brasília foi projetada e construída. Outras cidades 
brasileiras buscaram fazer suas reformas urbanas baseadas no urbanismo moderno. Quando 
se pensa na função “circular”, a infraestrutura urbana criada tem priorizado apenas os veículos 
motorizados, não contemplando devidamente os projetos de circulação urbana a pé ou de bicicleta. 
“A participação de viagens motorizadas, tanto no transporte individual quanto no coletivo, crescem 
nas cidades maiores, na mesma proporção em que se reduzem as viagens a pé ou de bicicleta” 
(Ministério das Cidades, 2007a, p. 52). 

Para o estudo da mobilidade urbana, é fundamental o entendimento de dois conceitos-chave, 
que são o de acessibilidade e de circulação urbana.

 O conceito de acessibilidade, no Brasil, está diretamente associado às pessoas com deficiência. 
Mas, além disso, acessibilidade significa a “condição do individuo se movimentar, locomover e atingir 
um destino desejado, dentro de suas capacidades individuais, com autonomia e em condições seguras, 
mesmo que para isso precise utilizar objetos ou aparelhos específicos” (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 
2007a, p. 42). O tempo e o custo necessário são aspectos levados em conta.  VASCONCELOS (2012) 
subdivide a acessibilidade em dois tipos, sendo eles a macroacessibilidade e a microacessibilidade. O 
primeiro refere-se à facilidade relativa de atravessar o espaço e atingir as construções e equipamentos 
urbanos desejados e o segundo tipo refere-se à facilidade relativa de ter acesso aos veículos ou 
destinos desejados (VASCONCELOS, 2012 p.146).

Já a circulação urbana é o exercício da mobilidade mediante o próprio esforço pessoal, 
fazendo uso dos modais de transporte, sejam motorizados ou não-motorizados, mas em todas 
situações o ato de circular pela cidade se manifesta pela infraestrutura urbana (MINISTÉRIO DAS 
CIDADES, 2007a, p. 42).
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Os geógrafos NUHN & HESSE (2006) apontam para os problemas de mobilidade nos países do 
Terceiro Mundo (expressão utilizada pelos autores), sendo eles infraestrutura deficiente, acidentes 
de trânsito devido principalmente a má preparação dos condutores, má qualidade do sistema de 
transporte público (principalmente os ônibus), os altos índices de motorização (principalmente 
transporte individual), que se somam aos processos de urbanização e metropolização que concentram 
grandes aglomerações (NUHN & HESSE, 2006, p. 264-267).

Para tratar os problemas urbanos, VASCONCELOS (2012) defende que o Planejamento 
Urbano (cujos produtos são códigos e leis que definem os usos e ocupações desejados e permitidos), 
Planejamento dos transportes (infraestrutura da circulação) e o Planejamento da Mobilidade 
(legislação, engenharia de tráfego, educação e fiscalização no/do trânsito) merecem atenção especial 
e a análise minuciosa de cada uma é fundamental para uma visão mais holística do desenvolvimento 
urbano e melhoria no Planejamento (VASCONCELOS, 2012, p. 143-145).

Segundo SANTOS (2006), o espaço seria definido como um conjunto indissociável de sistemas 
de objetos e sistemas de ações. É necessário que as mudanças ocorram para que seja desencadeado 
um processo de modificação espacial. O espaço socialmente construído seria:

“[...] Um conjunto de formas representativas de relações sociais do passado e do presente e 
por uma estrutura representada por relações sociais que estão acontecendo diante dos nossos 
olhos e que se manifestam através de processos e funções. O espaço é, então, um verdadeiro 
campo de forças cuja aceleração é desigual’’. (SANTOS, M. 1990, p. 122).

Sendo o espaço urbano o resultado e um processo histórico que culminou no que Lefebvre 
denominou de “cidade industrial”, sendo a urbanização um fruto da produção industrial capitalista, 
ela se transforma de obra em produto devido à inversão de valores, onde o valor de troca se impõe 
à lógica de reprodução e do valor de uso (LEFEBVRE por Monte-Mór, 2007, apud SILVA, 2009). 
Nesse aspecto, o acesso à cidade, que é um direito, passa a ser um produto, gerando segregação 
e desigualdade social, como os problemas que os modelos urbanos baseados na circulação com 
automóveis geram para as cidades brasileiras.

Numa sociedade onde a presença do automóvel garante status e sinônimo de liberdade, a 
inserção de novos padrões de mobilidade é um grande desafio, mas, acima de tudo, a solução não 
pode ser baseada no modelo de produção de mais e mais transporte.

As políticas públicas precisam atuar de forma a garantir e assegurar os direitos da população 
e não adotar uma visão reducionista que apenas planeja o trânsito nas necessidades dos veículos, 
desconsiderando os pedestres e ciclistas, o que BOARETO (2003) chama de apartheid motorizado.

Mobilidade Urbana nas políticas e planejamento em níveis nacional, estadual e municipal.

O Estatuto da Cidade (2001) determina a criação do “Plano de Transporte Urbano Integrado” 
para os municípios com população superior a quinhentos mil habitantes (artigo 41, § 2 da Lei 10.257 
de 10 de julho de 2001). Em 2005 passou a ser o “Plano Diretor de Transporte e da Mobilidade 
(PLANMOB) alterado através da Resolução n° 34 de 01 de julho de 2005.
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Em 2007, foi lançado o “Caderno de referência para elaboração de Plano de Mobilidade Urbana 
(PlanMob)”, cujo objetivo principal é “proporcionar o acesso à toda a população às oportunidades 
que a cidade oferece, com a oferta de condições adequadas ao exercício da mobilidade da população 
e da logística de circulação de bens e serviços” (PLANMOB, 2007, p. 35). O “apoio a projetos de 
circulação não motorizados- estímulo do transporte a pé e uso de bicicleta” também são previstos, 
além de adotar como um dos princípios fundamentais para o planejamento da Mobilidade em 
relação com o planejamento urbano “repensar a circulação de veículos, priorizando os meios não 
motorizados e o transporte coletivo” (p. 21-22).

Tabela2 - Indicadores comparativos entre ônibus, moto, automóvel e bicicleta
 

Fonte: PlanMob, 2007:23

O Programa “Bicicleta Brasil” (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2007b) traz diretrizes voltadas 
exclusivamente para a implantação da mobilidade urbana nos municípios Brasileiros, tendo como 
principais objetivos:

• inserir e ampliar o transporte por bicicleta na matriz de deslocamentos urbanos;
• promover sua integração aos sistemas de transportes coletivos, visando reduzir o custo de 

deslocamento, principalmente da população de menor renda;
• estimular os governos municipais a implantar sistemas cicloviários e um conjunto de ações 

que garantam a segurança de ciclistas nos deslocamentos urbanos;
• difundir o conceito de mobilidade urbana sustentável, estimulando os meios não motorizados 

de transporte, inserindo-os no desenho urbano.

Em 3 de janeiro de 2012, foi aprovada a Lei n° 12.587, a Lei da Mobilidade urbana, que 
traz princípios, diretrizes e objetivos para direcionar a mobilidade urbana, desde os direitos dos 
usuários às atribuições do Governo Federal. (BRASIL, 2012).

O artigo n°24 traz as principais diretrizes, princípios e objetivos da Lei, a saber:
I - os serviços de transporte público coletivo; 
II - a circulação viária; 
III - as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana;
 IV - a acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade;
V - a integração dos modos de transporte público e destes com os privados e os não 
motorizados; 
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VI - a operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária; 
VII - os polos geradores de viagens; 
VIII - as áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou onerosos; 
IX - as áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada; 
X - os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público coletivo e 
da infraestrutura de mobilidade urbana; e 
XI - a sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de 
Mobilidade Urbana em prazo não superior a 10 (dez) anos. 
Na Agenda 21 do estado de Pernambuco, datada de 2002, o problema da infraestrutura do 

transporte é tratado nos eixos temáticos “Cidades sustentáveis” e “Infraestrutura”, assim como é 
uma das estratégias da Agenda, visando buscar uma sustentabilidade: “Integrar o planejamento do 
sistema viário e de transporte ao do uso e da ocupação do solo, buscando melhorar a fluidez de tráfego 
e o respeito aos espaços dos pedestres. (...) Buscar a sustentabilidade do transporte não-convencional. 
Estimular a implantação de ciclovias” (CPRH 2002, p. 103-104).

Mas no Diagnóstico do Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana do Recife (2008), 
o planejamento prioriza claramente o transporte coletivo, como mostra no Artigo 80 (parágrafo 
III) e esquematizado na figura a seguir: 

Figura 2 - Sistema estrutural integrado de Transporte no Recife

    

Fonte: Prefeitura do Recife, 2008.
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De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, ciclovia é uma “pista própria destinada à 
circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego comum” (por mureta, canteiro ou similar), 
e ciclofaixa é “parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de ciclos, delimitada 
por sinalização específica” (com pintura, tachões reflexivos etc). Ciclofaixas podem ser instaladas 
apenas em vias com pequeno fluxo de veículos motorizados (unidades/hora) e com baixa velocidade 
máxima permitida (km/hora); nas vias públicas onde há grande fluxo de veículos motorizados 
circulando em velocidades letais, é necessária a instalação de ciclovias. (BRASIL, 2010). Os trechos 
de ciclofaixas no Recife são, por exemplo, além de um horário e dias limitados, há trechos que a 
sinalização é feita com cones.

A CIDADE DO RECIFE E O USO DA BICICLETA

A primeira ciclovia foi implantada no ano de 2003, no Centro da cidade, com 3,5 Km de 
extensão. Em 2004, foi instalada a ciclovia da Orla de Boa Viagem, Pina e Brasília Teimosa com 
2,5 Km de extensão. Em 2005, fora criada a Tiradentes, com 7 km, situada na Avenida do Forte 
(ADRIÃO, 2010). A Ciclofaixa Turística do Recife tem, atualmente, 25km de extensão (nela está 
incluída a Ciclovia da orla marítima). 

Este percusso foi o trecho original criado pela Prefeitura do Recife e também o que contém na 
Cartilha Turismo na Ciclofaixa. O incentivo do uso da bicicleta tem mais um viés de lazer, esporte 
e cultura do que o seu uso como meio de transporte no cotidiano. Para isso, ainda se faz necessária 
a criação de uma malha cicloviária que possibilite o tráfego com este meio de transporte, haja vista 
que as vias do Recife-inclusive as novas vias em construção/ampliação- priorizam majoritariamente 
o transporte motorizado, além 

O sistema de empréstimo de bicicletas também funciona em vários pontos do Recife, onde 
os usuários cadastrados podem tomar emprestado uma bicicleta e devolver em outro ponto de 
empréstimo. Mas esse sistema de empréstimo é uma iniciativa privata, de domínio do Banco Itaú.

Recife, por ser uma planície fluviomarinha, possui uma topografia favorável ao uso de bicicletas, 
mesmo em distâncias maiores. Embora tenha características favoráveis para a implementação 
de uma infraestrutura para o transporte com bicicletas, as políticas urbanas ainda priorizam as 
obras voltadas para o transporte motorizado, com criação da Faixa Azul (exclusiva para ônibus), 
Via Mangue e Corredores de ônibus do tipo BRT (Corredor Norte-Sul e o Corredor Leste-Oeste).  
Aqueles que precisam utilizar a bicicleta como meio de transporte, estão suscetíveis aos riscos de 
disputar espaço nas vias com os veículos ou as calçadas com os pedestres, pela falta da infraestrutura 
adequada e segurança nos deslocamentos.

Sobre essa disputa por espaço entre pedestres versus ciclistas e ciclistas versus automóveis, 
Yázigi (2000) retrata:

[...] O despreparo urbanístico da cidade em relação a ciclovias não coloca outra opção ao jovem 
que se acha no direito de nela circular. [...] As bicicletas aparentemente inofensivas causam 
transtornos diários aos pedestres, sendo incontáveis os casos de acidentes. Sobre isto não há 
qualquer controle, pois os ciclistas costumam alegar que lhes é inconveniente circular juntos 
com os autos, pouco se incomodando em transferir essa inconveniência aos pedestres (YÁZIGI, 
2000, p. 283-284).
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Figura 3 - Ciclofaixa de Turismo e Lazer do Recife

Fonte: Luciana Cardoso de Souza, 2014.

Gráfico 1 - Distribuição Temporal de óbitos em acidentes de bicicleta em Pernambuco

Fonte: Galvão et al., 2013
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O Modelo de Gestão no Recife tem sido mais voltado para a produção de serviços e não para 
atender as necessidades dos usuários, o que traz empecilhos ao surgimento de novos paradigmas 
que venham sanar os problemas referentes a infra-estrutura urbana do município, que gera 
segregação e exclusão econômica e social, além de diminuição da qualidade de vida e aumento de 
tempo e custo nos deslocamentos.

O uso da bicicleta vem surgindo como solução sustentável na cidade do Recife, porém as 
obras de infra-estrutura cicloviária não acompanham as campanhas publicitárias de incentivo: não 
basta incentivar a população o uso, seja recreativo ou como meio de transporte, mas sim oferecer 
uma estrutura adequada para isso. No cotidiano, as pessoas que realmente necessitam se deslocar 
usando a bicicleta enfrentam problemas de falta de estrutura, segurança e sinalização. Por outro 
lado, os condutores dos veículos motorizados precisam também ter um melhor conhecimento das 
leis de trânsito, assim como os ciclistas, sendo necessária uma educação no trânsito independente do 
meio de transporte utilizado, pois não é composto apenas por um meio de transporte, necessitando 
que todos saibam como se portar no trânsito- pedestres, ciclistas, passageiros e condutores.

No Estado de Pernambuco, a Secretaria das Cidades implantou o Programa Estadual de 
Mobilidade Urbana- o PROMOB. Dentre os programas e obras que abrangem outros modais de 
transporte, as obras cicloviárias também estão previstas através do Programa Pedala PE, que prevê 
a recuperação e implantação de ciclovias nas extensões dos principais corredores de mobilidade. A 
Região Metropolitana do Recife (RMR) possui um Plano Diretor Cicloviário que prevê obras para 
os municípios da região. O “Programa Ciclofaixa de Turismo e Lazer” da prefeitura do Recife é o 
atualmente de maior enfoque e publicidade no que diz respeito à tentativa de implementação do 
modal bicicleta no tráfego urbano.

A partir do mês de Julho de 2014 foi inserido nas provas teóricas do DETRAN-PE questões 
obrigatórias sobre bicicletas e ciclistas para a obtenção da Carteira Nacional De Habilitação (DIÁRIO 
DE PERNAMBUCO, 30 de Junho de 2014).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mobilidade Urbana, além de ser um tema que está cada vez mais sendo discutido devido à 
busca de alternativas mais sustentáveis e viáveis para as cidades, ligando também à saúde e bem-
estar social, vê-se pertinente o debate e pesquisa geográfica sobre o transporte com bicicletas.

Mediante os estudos, vê-se no Recife impasse entre a prioridade e expansão das obras voltadas 
para o transporte motorizado, principalmente o individual, e ao mesmo tempo campanhas para 
o uso de bicicletas no dia a dia, sem sequer possuir a estrutura e segurança mínima necessária. 
Consoante a isso, nota-se a necessidade de uma ação mais sistêmica não apenas de infraestrutura, 
mas de educação no trânsito e população mais informada sobre o modo ideal de como melhorar a 
cidade nesse aspecto e como isso pode influenciar direta e indiretamente na qualidade de vida. Se 
ações como essas tornarem-se mais veementes e prioritárias, acredita-se em mudanças positivas 
e consideráveis para um médio e longo prazo. A inserção de um novo paradigma para mobilidade 
urbana sustentável é, sem dúvidas, um grande desafio, mas é possível através de ações que realmente 
privilegie os cidadãos e garanta a eles o direito à cidade, sem segregação e exclusão social, tornando 
o espaço urbano mais acessível e democrático.
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A QUESTÃO AMBIENTAL E A NOVA GEOPOLÍTICA DAS NAÇÕES: 
IMPACTOS E PRESSÕES SOBRE A AMAZÔNIA BRASILEIRA

ENVIRONMENTAL ISSUE AND A NEW GEOPOLITICS OF NATIONS:
IMPACTS AND PRESSURES ON THE BRAZILIAN AMAZON

MARCELO DE MOURA CARNEIRO CAMPELLO

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro

campellogeo@gmail.com

RESUMO. Através de um contexto civilizatório contraditório e que conta com uma visão polarizada sobre o futuro 
ecológico global sob a constante ameaça das mudanças climáticas, inclusive com estudos difundidos por grande parte 
da academia sem a necessária comprovação científica, o meio ambiente e também a Amazônia foram colocados no 
centro do debate. A ecologia, neste século, tornou-se um novo parâmetro da geopolítica mundial, que através de 
mecanismos ideológicos e pressões políticas variadas tenta impor o ambiente como um projeto nacional aos países 
periféricos. Este artigo pretende analisar o contexto geopolítico de inserção da questão ambiental como um tema 
fundamental nas discussões travadas no sistema interestatal capitalista. Existe uma clara tentativa estratégica dos 
países centrais e de suas corporações, o que apontamos como a ‘fusão’ dos Estados nacionais com suas respectivas 
economias-nacionais, de impor aos países periféricos e semiperiféricos padrões de desenvolvimento econômico, como 
o desenvolvimento sustentável e a economia verde. Para tanto, fez-se uma leitura das pressões e ambiguidades do 
ambientalismo político sobre a Amazônia brasileira na atual conjuntura do sistema interestatal. Desse modo, observa-se 
que não há, contudo, críticas e tampouco mudanças estruturais no modelo de desenvolvimento ocidental. Concluiu-se 
que a sustentabilidade exigida pela comunidade global para a Amazônia, ancorada na dimensão ambiental e climática, 
não leva em conta a situação em que se encontra a população regional e, muito menos, suas dificuldades econômicas 
e condições socioambientais. A Amazônia tornou-se um símbolo ecológico global. Mas, para quem?

Palavras-chave. Amazônia, Questão Ambiental, Geopolítica.

ABSTRACT. By a contradictory civilizational context and that has a polarized view on global ecological future under the 
constant threat of climate change, including studies spread throughout much of academia without sufficient scientific 
evidence, the environment and the Amazon were also placed the center of the debate. Ecology, in this century, has 
become a new parameter of global geopolitical, ideological mechanisms through which various political pressures 
and attempts to impose the environment as a national project to peripheral countries. This article aims to analyze 
the geopolitical context of inclusion of environmental issues as a key theme in discussions in the capitalist interstate 
system. There is a clear strategic attempt by the core countries and their corporations, which pointed as the ‘fusion’ 
of national states with their national economies-to impose on peripheral and semi-peripheral countries patterns of 
economic development, such as sustainable development and the economy green. As such, there is a pressure readings 
and ambiguities of political environmentalism over the Brazilian Amazon at this juncture of the interstate system. 
Thus, it is observed that there is, however, critical nor structural changes in the Western development model. It was 
concluded that sustainability required by the global community to Amazon, anchored in environmental and climate 
dimension, does not take into account the situation in which it is the regional population, much less, its economic 
difficulties and social and environmental conditions. The Amazon has become a global environmental symbol. But 
to whom?

Keywords. Amazon, Environmental Issues, geopolitics.

(GEO)POLÍTICAS DO MEIO AMBIENTE, GESTÃO DOS RECURSOS E SUSTENTABILIDADESEIXO II
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APRESENTAÇÃO DO TEMA

Nas últimas décadas, a questão ambiental tornou-se um tema fundamental nas discussões 
travadas no sistema interestatal capitalista por razões com motivações político-ideológicos diferentes. 
Por um lado, no mundo contemporâneo, proliferam estudos científicos ecológicos difundidos por 
diferentes vozes, que afirmam que o aumento da escala de ação humana no planeta Terra levou à 
ciência a nos reconhecer como uma força geofísica com elevado poder de transformação da ordem 
natural do meio e que devido aos crescentes impactos antrópicos ‘ecoagressivos’ ao planeta, o futuro 
da humanidade está em risco. A outra motivação, justificativa teórica dessa pesquisa, colocou o 
meio ambiente no centro de um debate geopolítico global e surge por razões que ultrapassam o 
caráter ecológico. A questão ambiental tornou-se, também, um tema geopolítico transdisciplinar 
com importante relevância na agenda de Estados nacionais e de atores políticos e econômicos 
com influência global.

É preciso questionar o modo como a questão ambiental vem sendo discutida na ‘arena’ 
geopolítica interestatal do sistema capitalista através de mecanismos de regulação econômica e 
ingerências políticas, principalmente lideradas pelos países centrais e das fundações, organizações 
sociais e científicas que os representam.

Percebe-se na relação entre os países industrializados avançados com os países periféricos 
do sistema interestatal capitalista que existe uma clara tentativa dos primeiros, representados 
por suas grandes corporações econômicas e organizações político-sociais de, novamente na 
história, assumirem a liderança de um novo processo, chamado aqui de ‘ambientalização’. Há uma 
imposição ao restante do mundo padrões de desenvolvimento econômico, como o desenvolvimento 
sustentável e a economia verde, e também a mercantilização de elementos da natureza na lógica da 
globalização financeira neoliberal, como o programa de Redução das Emissões por Desmatamento 
e Degradação (REDD) e o Mercado de Crédito de Carbono, que podem favorecer o enriquecimento 
daqueles que já possuem melhores condições socioeconômicas e já erradicaram a fome e a pobreza 
há mais de um século, que detém elevado grau de industrialização e estão na ponta das inovações 
científicas e tecnológicas.

Propôs-se, neste ensaio, discutir a hipótese de uma imposição geopolítica ambientalista sobre 
o Brasil – um dos países semiperiféricos emergentes e em desenvolvimento numa ordem mundial 
baseada em múltiplos polos de poder econômico –, especificamente na Amazônia brasileira, região 
de maior biodiversidade planetária e símbolo ecológico de um contexto global de ‘ambientalização’. 
Pretende-se fazer uma leitura das pressões e ambiguidades do ambientalismo político sobre a 
Amazônia brasileira na atual conjuntura do sistema interestatal capitalista. 

PROBLEMÁTICA

A ecologia, neste século, é um novo parâmetro da geopolítica mundial, que através de 
mecanismos ideológicos e pressões políticas variadas tenta impor o ambiente como um projeto 
nacional aos países periféricos (BECKER, 1992). Salienta-se que os países periféricos e os 
semiperiféricos, incluindo aí o Brasil, possuem fontes de biodiversidade de incalculável valor 
estratégico e econômico, elevadas taxas de crescimento econômico e redefinem a economia global 
neste início do terceiro milênio.



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 396-407. ISBN 978-85-63800-17-6

Campello398

diagramação: letra1@editoraletra1.com

Uma das interpretações teóricas dessa pesquisa situa-se na leitura de que tal discurso 
ambientalista apareceu no fim da década de 1960 e início dos anos 1970 num contexto marcado 
pela recessão dos países centrais, onde se procurou difundir a tese de que os efeitos da agressão 
ambiental não se expressariam localmente, obrigando a pensar em um sistema globalizado e 
interdependente, porém obedecendo à lógica perversa da perpetuação da divisão internacional do 
trabalho e a desigualdade entre centro e periferia. Atualmente, contudo, é consenso que a questão 
da preservação do meio ambiente depende, necessariamente, da erradicação da pobreza, do domínio 
de novas tecnologias e de uma ruptura total com o modelo de organização socioeconômica no 
qual vivemos.

Tal debate tem a Amazônia sul-americana – especialmente a Amazônia brasileira – como 
cenário propício para as discussões políticas presentes nos fóruns globais. Analisar como se 
desenvolve esta imposição sobre a Amazônia brasileira, região que conta com o maior patrimônio 
natural global e recorte de análise desta pesquisa, e as estratégias que vêm sendo adotadas pelo 
Brasil e também as que poderiam representar um novo padrão de desenvolvimento para a região, 
também se constituem como alguns dos objetivos desta dissertação.

QUESTÃO CENTRAL: A AMAZÔNIA NO GRANDE JOGO GEOPOLÍTICO AMBIENTAL

A bacia amazônica abrange uma área de 7 milhões de quilômetros quadrados, compreendendo 
terras do Brasil, Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana e Guiana Francesa – 
Departamento Ultramarino da França e da União Europeia na costa norte da América do Sul. É a 
maior bacia fluvial do mundo e cerca de 3,8 milhões de Km² dessa riqueza estratégica encontram-
se em território brasileiro.

A região, por um lado, apresenta sérios riscos de sofrer ingerências externas através de uma 
‘onda’ global de mecanismos e ideologias que buscam reconhecê-la como a principal portadora da 
biodiversidade e com papel decisivo na regulação climática do planeta. Por outro lado, o Estado 
brasileiro poderia aproveitar esta oportunidade política e incentivar um pleno desenvolvimento 
amazônico, pautado no conhecimento da natureza, algo que não vem sendo feito, para fortalecer 
o interesse e a presença nacional e também a soberania de outros Estados nacionais que compõem 
a bacia.

A globalização da economia mundial e a hegemonia do modelo neoliberal são estratégias 
capitaneadas por agentes com um duplo discurso. Os mesmos que lutam pela padronização de 
modelos de desenvolvimento, como a atual economia verde, definida pelo presidente dos Estados 
Unidos, Barack Obama, como o ‘New Green Deal’, são aqueles que promovem a degradação 
ambiental e tentam impor modos de vida e de produção baseados no consumo em uma nova lógica 
de organização da economia e da ecologia baseada no pagamento feito pelos ricos pelo direito de 
poluir em troca da imobilização de imensas reservas naturais dos mais pobres. 

A questão ecológica não existe de forma independente. A crise ambiental de hoje é não só 
consequência do descontrolado processo produtivo atual nos países subdesenvolvidos, como 
também resultado abusivo dos recursos naturais, em tempos passados, pelos países hoje ricos. 
Portanto, na mesa de negociações do financiamento das ações preservacionistas deveriam 
participar não só os países subdesenvolvidos e os credores internacionais, mas também os 
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países ricos, cujo desenvolvimento baseou-se num modelo predador e poluente (MAIMON, 
1992, p. 275).

Vê-se que por detrás de uma ideologia pseudo-humanitária, há um modelo autoritário de 
sociedade (ALMEIDA E CARVALHO, 2009).

A questão ambiental travada nos debates políticos globais é complexa e envolve múltiplos 
interesses, devido ao fato de que a manutenção e a preservação da biodiversidade terrestre e o 
foco na regulação climática atmosférica são apenas alguns dos interesses explícitos presentes em 
questões estatais, das grandes corporações transnacionais e instituições multilaterais, da sociedade 
civil, inclusive por determinados grupos de intelectuais, ONGs etc. Porém, o que pode estar por 
trás de tais interesses, ou ainda, o que há de legítimo na discussão ambiental tal como apresentada 
na atual conjuntura do sistema interestatal capitalista? E quais são as implicações desse contexto 
político sobre a Amazônia brasileira?

Observando a escala continental e nacional, a Amazônia sul-americana, especialmente a 
Amazônia brasileira – recorte de análise desta pesquisa – vem sofrendo intensas ingerências 
externas veladas por uma ideologia globalizante colocada, sobretudo nos grandes fóruns globais, 
como nas últimas Conferências das Nações Unidas Sobre o Desenvolvimento Sustentável. Nas 
próximas décadas para o Brasil, e também para outros países sul-americanos, ter a Amazônia em 
seus territórios pode se tornar um peso político com pelo menos duas faces em razão da importância 
que ela passou a ter como símbolo e regulador estratégico de gases emissores de efeito estufa 
(GEEs). Por um lado, para o Brasil e seus vizinhos, a Amazônia pode representar um símbolo de 
soberania nacional e, quiçá, de um novo padrão de integração e desenvolvimento regional. Por 
outro lado, possuí-la em seus territórios pode representar uma ameaça às suas soberanias em 
razão do inestimável valor estratégico de regulação climática global que tornou a região portadora 
da segurança ambiental do gênero de vida humano.

Não se pode negar também que o tipo de integração regional e projetos de desenvolvimento 
em andamento, que colocam a Amazônia como corredor de exportações de commodities agrícolas 
e minerais para o Pacífico, em especial para a China, favorece e dá suporte para a proliferação de 
um discurso ambientalista conservador devido ao seu caráter ‘ecoagressivo’, primário-exportador 
e predatório de recursos naturais. Os países amazônicos estão perdendo uma oportunidade real 
de saltarem de uma estrutura produtiva arcaica para uma pautada no conhecimento da natureza 
e da biotecnologia, áreas estratégicas do moderno capitalismo (CAMPELLO, 2011). Os países 
amazônicos e, especialmente o Brasil, devem-se perguntar: desmatar no ritmo do agronegócio ou 
preservar para se apropriar do patrimônio genético?

Fazendo uma projeção de um provável futuro cenário geopolítico global baseado na questão 
ambiental, os países sul-americanos, em especial o Brasil, podem estar perdendo uma oportunidade 
de serem líderes de um processo que una desenvolvimento socioeconômico, erradicação da fome 
e pobreza, e que o promova bem-estar à população e a sustentabilidade da natureza às próximas 
gerações.

Todavia, uma falsa dicotomia entre desenvolvimento econômico e conservação ambiental 
vem tornando o ambiente alvo de interesses conflitantes. Na Amazônia, a crise ambiental deve ser 
vista a partir de uma abordagem geopolítica na ‘arena’ do sistema interestatal capitalista. O olhar 
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da comunidade internacional volta-se para a Amazônia e a preservação das florestas tropicais. Este 
olhar pressupõe ‘soluções comuns’, idealizadas por países centrais, para economias e sociedades 
diferenciadas, além do pagamento de serviços ambientais que podem imobilizar o bioma sem 
agregar real valor à floresta em pé, e mantendo-se o padrão de acumulação nas mãos dos grandes 
proprietários de terra.

Nesse sentido, o Mercado de Carbono e o REDD (Redução das Emissões por Desmatamento 
e Degradação florestal), este último atualmente conhecido por REDD+, são exemplos de políticas 
ambientais insustentáveis do ponto de vista político e socioeconômico sob a luz da globalização 
financeira e também do ambiente. Ambas representam políticas e mecanismos regulatórios 
vinculados à mercantilização dos elementos da natureza. Para os países que possuem grandes 
áreas de biodiversidade, o REDD representa uma verdadeira imobilização e ingerência externa 
nos parques naturais com enorme potencial estratégico a ser explorado, apenas para proveito 
de outros que podem poluir e se desenvolver ao comprar créditos de carbono. Na questão social, 
mantém-se a perpetuação das desigualdades regionais entre os grandes proprietários de terra e 
o restante da população. Sobre a ameaça das mudanças climáticas, não transforma a origem do 
problema, apenas coloca limitações de crescimento econômico aos mais pobres.

A crítica internacional na região ainda não revelou sua verdadeira face. O objetivo de tais 
mecanismos é frear a devastação ambiental ou há outros fatores envolvidos na Amazônia? Os 
benefícios para os amazônidas ainda não estão claros e se percebem interesses econômicos e 
políticos, sobretudo estratégias de apropriação geoeconômica de atores, nas riquezas regionais 
extremamente mal utilizados pelos países amazônicos.

 Desta forma, compreender as problemáticas da Amazônia, região que carrega o peso de ser 
símbolo de um desafio ecológico global, e área de disputa entre as grandes potências e, mesmo, 
dentro do tabuleiro político nacional, é um grande desafio geopolítico. 

A AMAZÔNIA COMO SÍMBOLO ECOLÓGICO GLOBAL. PARA QUEM?

Para entendermos como a Amazônia se transformou em símbolo ecológico, é preciso remontar 
a meados do século passado.

Becker (2010b) assinala que:

A partir dos 1970 a revolução científico-tecnológica valorizou duplamente a natureza amazônica, 
como capital natural e como condição de sobrevivência do planeta. Ao mesmo tempo, a 
crescente velocidade e a incerteza dos processos globais tornam difícil discernir o significado 
efetivo dos projetos propostos para seu desenvolvimento. A difusão ampla e veloz dos perigos 
do aquecimento global e da economia verde como uma solução, dificultam uma reflexão maior 
sobre o interesse nacional e regional na adoção dessas proposições (BECKER, 2010b, p, 1).

Somente após a década de 1970 e também pela luta e o ‘empate’ dos seringueiros pela 
preservação de seu modo de vida baseado na exploração sustentável dos recursos florestais, 
liderados por Chico Mendes, que a atenção da comunidade internacional volta-se aos sangrentos 
conflitos pela posse da terra (grileiros x posseiros) e no avanço cada vez maior da agropecuária aos 
moldes da plantation e da extração ilegal de madeira. Nos anos 1980, em face da escala de grandes 
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projetos, inclusive madeireiros, que atuam diretamente sobre vastas extensões de florestas, estão 
sendo atingidas diretamente as comunidades indígenas e extrativistas. A região, ainda na década de 
1980, tornou-se cenário paras as discussões ambientalistas pela preservação das florestas tropicais.

Observa-se que a natureza, desde então, foi dissociada da sociedade, e as cidades e homens 
como que situados fora do meio ambiente. A questão ambiental surge, portanto, como um tema 
político e, nessa perspectiva, a vida dos amazônidas e as mazelas sociais regionais não mereceram 
tanta ênfase.

Szwarcwald et al. (1992, p. 251), apontam que a “consciência da preservação ecológica só 
pode ser interiorizada e reproduzida quando as sociedades e, em particular, os indivíduos que a 
compõem se sentirem atores na construção de uma ordem social que os considere e os inclua”. 
As características da utopia ambiental ora em voga excluem as camadas mais pobres e os países 
periféricos da sociedade de consumo em nome do bem estar global que, contraditoriamente, não 
os atinge.

Os homens parecem não saber que somos parte do meio ambiente. Mais do que isso, o ambiente 
é composto pela lógica da natureza e pela lógica da sociedade (Becker, 1992). A apropriação do 
ambientalismo preservacionista pela vertente da sustentabilidade econômica é colocada a seguir: 

A lógica cultural dos movimentos sociais se associa à dos movimentos ambientalistas, 
convergindo para a meta de preservação da natureza baseada em alianças com as populações 
locais e favorecendo a implantação das reservas de valor (áreas protegidas). Porém, os avanços 
na globalização dos mercados e nas tecnologias desestabilizam esse contexto. Se as décadas 
de 1970 a 1990 foram de grande preocupação ambientalista mundial, com investimentos na 
proteção da natureza, na virada do milênio o desenvolvimento sustentável toma novo rumo. 
Torna-se mais forte a sua vertente econômica. Inaugura-se o capital natural (BECKER, 2011c).

Certamente, é preciso conter o desflorestamento que exerce impactos negativos na saúde 
da população e na economia a longo prazo da Amazônia, que perde os serviços de saúde que os 
ecossistemas podem oferecer, como a cura de doenças e tratamentos fitoterápicos, e sofrem os 
efeitos da poluição e vinda de vetores e pragas para o ambiente urbano. O mero ambientalismo 
‘fundamentalista’ não protege a natureza e tampouco impede o avanço das commodities, que na 
lógica de economia de fronteira, derruba florestas e dá lugar a pastos, especulação e conflitos 
fundiários, inaugurando o apogeu do agronegócio na política nacional (como a polêmica do Código 
Florestal no Congresso Nacional que se arrastou durante anos). 

A ideia de defesa das florestas tropicais, em especial da Amazônia, reside em sua dupla função. 
De pé, ela retém GEEs, tornando-se verdadeiros sumidouros de carbono; e se for derrubada e 
queimada, pelo contrário, constitui-se uma forte emissora desses gases (BECKER, 2007). Não se 
pode negar a importância da luta ambientalista, mas é impossível controlar e evitar o uso da terra 
em tão gigantesca região sem criar alternativas econômicas viáveis que forneçam perspectivas e 
geração de renda para a população. É de fundamental importância o debate sobre novas propostas 
para a preservação do patrimônio natural da Amazônia, mas com o pensamento que considere, 
além de determinados aspectos do bioma, a questão social evidenciada pelo fato de que a Amazônia 
brasileira abriga em seu interior vinte e cinco milhões de habitantes, dos quais mais de 70% vivem 
em cidades.
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A visão dominante ambientalista, além de não levar em conta os danos ambientais históricos 
dos países centrais sobre os recursos naturais e a saúde humana, torna-se uma imposição estratégica 
aos países periféricos e emergentes. Tal pressão ainda não revelou sua verdadeira face: ingerência 
externa, pacto climático, interesse nos recursos naturais e culturais?

O Mercado de Carbono e o REDD (Reduced Emissions for Deforestation and Degradation) são 
exemplos de pressões políticas que, na concepção dessa dissertação, são insustentáveis do ponto de 
vista político, socioeconômico e, principalmente, ambiental. Para os países que possuem grandes 
áreas de biodiversidade, representa uma verdadeira imobilização e ingerência externa aos parques 
naturais com enorme potencial estratégico a ser explorado, apenas para proveito de outros, que 
podem poluir ao comprar créditos de carbono. Na questão social, mantém-se a perpetuação das 
desigualdades regionais entre os grandes proprietários de terra e o restante da população. Sobre a 
ameaça das mudanças climáticas, não transforma a origem do problema; apenas coloca limitações 
de crescimento aos mais pobres. Becker (2011b) complementa que a proposta REDD mantém as 
florestas improdutivas, envolve as florestas nativas, não possui clareza quanto a quem recebe o 
financiamento e não atinge as causas do desflorestamento, isto é, a mudança no padrão de produção 
e consumo do sistema interestatal capitalista.

Sendo a Amazônia alvo de interesses de muitos países, corporações e pessoas externas à região, 
caberia ao Brasil, como maior detentor desse bioma, identificar os problemas regionais e propor 
soluções que viabilizassem o seu desenvolvimento. Entretanto, o desenvolvimento sustentável que 
se pretende para a Amazônia deve ser entendido como algo além de um representativo crescimento 
de setores da economia, como um desenvolvimento tecnocientífico das estruturas produtivas 
aliado às melhorias sociais e à universalidade da saúde, que envolve também o acesso à cultura 
e a representação política em consonância e harmonia com o meio ambiente. Assim sendo, tal 
desenvolvimento deve ser condicionado para a melhoria nas condições de vida dos verdadeiros 
protetores da floresta, a população regional. Contudo, diversos conflitos de interesses dificultam a 
utilização de concepções e ações adequadas para esse desenvolvimento regional (BECKER, 2005).

É preciso definir um novo padrão de desenvolvimento regional para a Amazônia, que considere 
não só a dimensão ambiental, mas também o problema social. Além disso, “A Amazônia já é verde. 
Precisa mesmo é de uma base econômica que assim a mantenha” (BECKER, 2011A). Em outras 
palavras, a defesa da floresta apenas funcionará com base em atividades produtivas que valorizem 
e utilizem o patrimônio natural e cultural regional.

Pois, independentemente dos interesses externos na região, evitar o desflorestamento é 
necessário, pois a floresta recicla mais da metade da água que circula no ecossistema regional (que 
contém 20% de água doce do planeta), representa 50 bilhões de toneladas de carbono e contém boa 
parte das espécies conhecidas no mundo. Seu potencial econômico é imenso e o desflorestamento, 
de fato, é o ‘suicídio’ do bioma. 

O conceito dominante de desenvolvimento sustentável extremamente abstrato é, por isso, 
amplamente difundido na academia e no público em geral. O Relatório Brundtland et al (1987) o 
define como “aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer as possibilidades das 
gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades”. A noção de sustentabilidade deveria 
ser ampliada para algo que ultrapasse os aspectos econômico e energético e envolva a melhoria 
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da qualidade de vida da maior parte da população, sem colocar em risco a sobrevivência humana 
no planeta. A Amazônia precisa ter um caminho autônomo para o desenvolvimento.  Não há um 
modelo ou estratégia únicos, mas apenas princípios básicos: poupar recursos eliminando desperdício, 
articulação insumo-produto na produção, valorização da diferença para obter complementaridade, 
envolvimento da população no processo (BECKER, 2011b). Esse tipo de desenvolvimento deve 
ser produtivo. 

Há conhecimento e produção suficientes para alcançarmos de fato uma ‘aldeia global’, 
no entanto, no atual modelo de desenvolvimento não há distribuição alguma das benesses do 
capitalismo. Com a globalização perversa, alguns, para continuarem em posição de destaque, 
necessitam da exploração de populações e de territórios alheios, das diferenças de oportunidades 
e de consumo, e da perpetuação da divisão internacional do trabalho (SANTOS, 2000).

As pressões sobre a região atuam através de diferentes meios. Atuam através do discurso da 
desestatização, de uma complexa relação de ONGs com objetivos ecológicos suspeitos, da relação 
duvidosa de grupos empresarias com a mídia, da imposição do modo de uso dos territórios nacionais, 
da retração de crédito das principais organizações financeiras globais para projetos considerados 
‘poluentes’ etc. Sobre os riscos associados às tais imposições, Becker (1992) assinala que:

A questão tecno(eco)lógica é, antes de tudo, uma questão nacional. O ponto de partida para 
enfrentá-la é reconhecer e reafirmar que a Amazônia não é a Antártida – parcelada pelas grandes 
potências mundiais –, ela é o patrimônio essencial da nação brasileira (BECKER, 1992, p. 193). 

A globalização colocou o desafio ecológico como questão de sobrevivência da humanidade, 
e a Amazônia é um símbolo desse desafio. Entretanto, a questão amazônica é social, e aceitar as 
imposições ‘ambientalistas’ oriundas do ‘Norte’ é retirar mais da metade do território produtivo 
nacional e consolidar a pobreza na região. O Brasil é uma potência média semiperiférica, posição 
alcançada com altos custos ambientais e sociais. É, portanto, injustificável negar à sociedade 
brasileira o direito ao uso dos seus recursos e ao produto do seu trabalho acumulado, vitais para 
a redinamização de sua economia e para a redução das desigualdades sociais e regionais.

Como os países amazônicos podem, de uma maneira soberana, buscar a simbiose de um modelo 
que utilize o biovalor como estratégia de desenvolvimento aliado à manutenção da biodiversidade 
e dos serviços ecossistêmicos? A estratégia pode ser a de tornar a floresta um laboratório vivo e 
avançado em ciência, tecnologia e inovação (CT/I), com foco na cura de doenças, nos tratamentos 
preventivos naturais e na produção de fitoterápicos. O futuro do capitalismo se reconfigura em 
sua forma ‘bio’, isto é, como biocapitalismo. Com a concorrência interestatal em CT/I, o biocapital 
poderá abrir possibilidades de extração de biovalor e uma tentativa de reinvenção do capitalismo. 
É com base nessa perspectiva que Acero (2011) argumenta que, com o sistema de patentes cada 
vez mais se tornando uma ferramenta estratégica, o biocapital se expande para todos os âmbitos 
da produção e da reprodução social.

Mota (2006), por sua vez, sustenta que a valorização de recursos naturais resume-se em um 
conjunto de métodos úteis para mensurar os benefícios proporcionados pelos ativos naturais e 
ambientais, os quais se referem aos fluxos de bens e serviços oferecidos pela natureza às atividades 
econômicas e humanas.



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 396-407. ISBN 978-85-63800-17-6

Campello404

diagramação: letra1@editoraletra1.com

Na perspectiva de valorização de uma economia verde autônoma para a Amazônia, conciliar 
o aproveitamento econômico com a sustentabilidade ambiental é um dos grandes desafios da 
sociedade e do Estado brasileiro. Para a região, a valoração econômica dos recursos naturais é a 
estratégia de defesa de sua própria natureza.

Os habitantes da região, sobretudo das cidades amazônicas, e não os ‘palestrantes e gestores do 
Norte’, são os que mais sentem a verdadeira questão ambiental que atinge o bioma, principalmente, 
pela omissão ou pelas tentativas desastrosas de ocupar, povoar e dinamizar a região patrocinadas 
pelo Estado brasileiro nas últimas décadas.

Inegavelmente, conter o desflorestamento deve ser uma política de Estado, mas a não 
utilização do patrimônio natural e a privatização de grandes áreas florestais em troca de ‘créditos 
de carbono’ obtidos pela mercantilização e financeirização dos elementos da natureza pode ser 
um risco gigantesco para o país. Risco pelas tentativas de apropriação do banco genético regional 
e por perdermos uma oportunidade de investir em uma ‘moderna economia florestal’ baseada 
no conhecimento da natureza e em investimentos em P&D e em CT/I. E também pela omissão 
política por manter milhões de pessoas e a maior parcela do território brasileiro em uma ‘eterna’ 
condição, sob o status de periferia nacional.

RESULTADOS FINAIS

Uma interpretação crítica da atual conjuntura do sistema interestatal capitalista favorece o 
entendimento de que o contexto no qual aparece a questão ambiental não obedece exclusivamente a 
uma constatação de base ecológica, mas sim imbuídos de caráter político e econômico. A preocupação 
ambientalista, sobretudo de países centrais e de corporações transnacionais poderosas não surge 
somente em razão de um sentimento legítimo devido aos impactos antrópicos ao crescente 
esgotamento dos recursos naturais, à possível escassez de água potável ainda na primeira metade 
desse século, à degradação de terras agricultáveis e à ameaça das mudanças climáticas que levou 
à ciência a reconhecer o Antropoceno como uma nova era geológica (BOFF, 2011; SACHS, 2011; 
ABRAMOVAY, 2013). Não obstante, também é repleta de interesses geopolíticos para frear o 
crescimento econômico da periferia, manter o status quo e a divisão internacional do trabalho, 
controlar vastas áreas estratégicas e como forma de dominação político-ideológica e econômico-
financeira em uma ordem mundial caracterizada pela emergência de novos polos de poder.

Através de um contexto civilizatório contraditório e que conta com uma visão polarizada 
sobre o futuro ecológico global sob a constante ameaça das mudanças climáticas, inclusive com 
estudos difundidos por grande parte da academia sem a necessária comprovação científica, o meio 
ambiente e também a Amazônia foram colocados no centro do debate.

A ecologia, neste século, tornou-se um novo parâmetro da geopolítica mundial, que através 
de mecanismos ideológicos e pressões políticas variadas tenta impor o ambiente como um projeto 
nacional aos países periféricos (BECKER, 1992). 

É preciso reconhecer as ambiguidades e os interesses inseridos no contexto geopolítico de 
inserção da questão ambiental como um tema fundamental nas discussões travadas no sistema 
interestatal capitalista. Inserção que ocorre, sobretudo pela difusão de pressupostos com motivações 
político-ideológicas que ultrapassam o caráter ecológico. Existe uma clara tentativa estratégica dos 
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países centrais e de suas corporações, o que apontamos como a ‘fusão’ dos Estados nacionais com 
suas respectivas economias-nacionais, de impor aos países periféricos e semiperiféricos padrões 
de desenvolvimento econômico, como o desenvolvimento sustentável e a economia verde.

Investigou-se a imposição geopolítica ambientalista sobre o Brasil – um dos países 
semiperiféricos –, especificamente na Amazônia brasileira, região de maior biodiversidade planetária 
e símbolo ecológico de um contexto global de ‘ambientalização’. Constatou-se que a sustentabilidade 
exigida pela comunidade global para a Amazônia, ancorada na dimensão ambiental e climática, não 
leva em conta a situação em que se encontra a população regional e, muito menos, suas dificuldades 
econômicas e condições socioambientais, apontando para os outros interesses envolvidos nessa 
discussão que ultrapassa uma consciência ecológica-legítima. 

Tal imposição sobre a Amazônia vem ocorrendo por variadas formas de pressão, que passa 
pela ideologia, envolve a economia, a própria ciência e os movimentos sociais, e também os 
organismos multilaterais, como as Nações Unidas. Buscou-se apresentar os riscos associados 
destes mecanismos regulatórios difundidos e as ambiguidades do ambientalismo político sobre a 
Amazônia brasileira na atual conjuntura do sistema interestatal capitalista. 

Entretanto, o Brasil, por meio de suas ações ‘ecoagressivas’ e por históricas tentativas 
desastrosas de ocupação e ‘desenvolvimento’ regional, tornou-se um dos cinco maiores emissores 
de GEEs, dos quais, ano a ano, cerca de 60% resultam da mudança no uso do solo e (tais como o 
desmatamento e as queimadas). Deste total, 67% ocorrem na Amazônia (IPAM, 2013).

Estas ações, por um lado, apontam para a incapacidade nacional de lidar com tamanha e 
tão complexa região, o que repercute negativamente no bem-estar de sua população devido aos 
seus baixíssimos indicadores socioeconômicos e sanitário-ambientais. Por outro lado, a falta de 
um padrão de desenvolvimento que agregue valor à floresta em pé fornece subsídios a uma crítica 
ambientalista utópica e ‘primeiro-mundista’ que, na lógica do pagamento para continuar poluindo em 
troca da captação de carbono, não rediscute e legitima as ações do modelo de produção hegemônico.

Dessa forma, o Brasil precisa imprimir saltos qualitativos em seu desenvolvimento autônomo 
e equilibrado com as necessidades socioambientais nacionais, elegendo a Amazônia como símbolo 
de um novo processo de desenvolvimento. A apropriação do patrimônio natural a partir de uma 
revolução socioeconômica amazônica pautada no conhecimento da natureza constituem formas 
autônomas de promover a salubridade ambiental e o bem-estar dos habitantes da região, amplamente 
esquecidos na discussão que colocou o bioma como guardião do futuro climático global.

Além disso, a Amazônia pode contribuir para o desenvolvimento regional através de um 
novo modelo de desenvolvimento, de autonomia e de defesa da floresta que valorize o patrimônio 
natural e sociocultural. Uma integração regional sob a liderança brasileira poderia fortalecer um 
novo modelo de desenvolvimento que se contraporia à pressão ambientalista que reina sobre a 
região. Porém, como visto, o que se expande é a devastação patrocinada pelos Estados nacionais 
sul-americanos. Considera-se, nessa investigação, urgente uma ruptura como o atual modelo 
econômico da região baseado na exportação de commodities. 

A chave deste processo vai depender de nossa capacidade de reorganizar e articular o 
subcontinente – uma das mais antigas periferias do sistema mundial capitalista.

O capitalismo se mantém forte e se reinventa através de um neoliberalismo ‘esverdeado’ 
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ou de um ‘global new green deal’. A atual fase do sistema capitalista, a da globalização financeira, 
vem buscando afirmar modelos de desenvolvimento capitalistas – que exigem necessariamente o 
domínio de ‘tecno(eco)logias’ – e implantá-los na periferia mundial como forma de mercantilizar 
os elementos da natureza, controlar recursos estratégicos, se apropriar da biodiversidade e, por 
fim, manter as disparidades da divisão internacional do trabalho.

A Amazônia tornou-se um símbolo ecológico global. Mas, para quem?
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RESUMO. O artigo baseia-se em pesquisa de caráter quanti-qualitativa com 100 pescadores artesanais da Baía 
de Guanabara e tem como objetivo discutir a situação das comunidades que dependem desse ecossistema para 
sobreviver, analisando os aspectos de intensa desigualdade, vulnerabilidade e injustiça ambiental a que estão 
expostos. Diariamente dezenas de pescadores buscam a Baía de Guanabara para obter o seu pescado na tentativa 
de conseguir manter-se com a atividade, mas a cada dia essa tarefa é mais difícil. A atividade pesqueira artesanal é 
desenvolvida há décadas, porém ela está ameaçada de prosseguir devido às precárias condições ambientais da Baía, 
apesar dos diversos programas e projetos de despoluição das suas águas. A degradação é fruto das diferentes atividades 
poluentes dentro e fora do ecossistema e da demanda de imensa carga orgânica oriunda dos municípios do entorno 
que não possuem rede e tratamento de esgoto.  As comunidades de entorno da Baía vivem em locais sem saneamento 
e de extrema pobreza, isto é, próprios para a disseminação de doenças de veiculação hídrica e infectocontagiosas. 
Somando a essas adversidades estão outras tantas que fazem com que esses trabalhadores adoeçam ou que estejam 
mais vulneráveis a certas doenças. A poluição desse ecossistema afetou a qualidade das águas e dos manguezais, 
interferindo progressivamente na redução de estoques pesqueiros, no lazer, turismo e transporte. Os moradores 
perdem em qualidade de vida, pois não podem mais usufruir das praias com altos índices de coliformes fecais, tendo 
que procurar outros locais mais distantes para um banho de mar. Atualmente, os pescadores vivem diante de uma 
situação preocupante que é a perspectiva do fim da atividade pesqueira artesanal. A degradação do ambiente e todas 
as circunstâncias desfavoráveis de vida como a moradia, violência urbana e a precariedade do trabalho caracterizam 
um cenário de intensa injustiça ambiental para com esses trabalhadores. Observa-se que a degradação é o resultado 
da falta de políticas públicas e de gestão que contemple a preservação da Baía de Guanabara, um ecossistema que 
abriga diferentes processos de trabalho, lazer e de vida.

Palavras-chave. Saúde Ambiental, injustiça ambiental, comunidades pesqueiras, pescadores.   

ABSTRACT. The study is based on a research quantitative and qualitative character 100 artisan fishermen of Guanabara 
Bay and aims to discuss the situation of the communities which depend on this ecosystem to survive, analyzing aspects 
of intense inequality, vulnerability and environmental injustice which are exposed. Every day dozens of fishermen 
seeks the Guanabara Bay to get your fish in an attempt to be able to keep up with activity, but every day this task is 
more difficult. The artisanal fishing activity is developed for decades. However, this activity has been threatened due 
to poor environmental conditions in the Bay, despite of variety of programs and projects of pollution of its waters. The 
degradation is the main result of different polluting activities inside and outside of the ecosystem and huge demand 
for organic load coming from the municipalities around which do not have sewage network and treatments stations. 
The communities around the Bay live in areas without sanitation and extreme poverty, i.e. fit for the spread of water-
borne and infectious diseases. Beside these adversities there are many others which make these workers fall ill or 
be more vulnerable to certain diseases. The pollution of the ecosystem affected the quality of waters and mangrove 
progressively contributing to the reduction of fish stocks in the leisure, tourism and transportation. Locals lose in 
quality of life because they can no longer enjoy the beaches with high levels of faecal coliforms, having to look for 
another distant locations for a swim. Nowadays, fishermen live on a worrying situation which is the perspective of 
the end of artisanal fishing. The degradation of the environment and all the unfavorable circumstances of life such 
as housing, urban violence and the precariousness of work featuring a scene of intense environmental injustice to 
these workers. It is observed that the degradation is the result of the lack of public policies and management that 
considers the preservation of Guanabara Bay, an ecosystem which maintain various processes work, leisure and life. 

Keywords. Environmental Health, environmental injustice, fishing communities, fishermen.
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INTRODUÇÃO

A Baía de Guanabara possui uma rica história, onde os primeiros ocupantes, os índios tupi-
guarani e os tupinambás, viviam, neste local, pescando, caçando e aproveitando a grande beleza 
e os recursos do seu entorno.

 A tradição pesqueira se deu por conta da influência dos portugueses e dos espanhóis que se 
instalaram na região e retiraram as riquezas desse lugar. Por meio das águas da Guanabara e dos 
rios navegáveis de seu recôncavo, puderam também os colonizadores ter acesso ao imenso interior, 
que foi, gradualmente, atingido durante os ciclos econômicos. (AMADOR, 1997).

A pesca artesanal e atividades agrícolas eram desenvolvidas pelas comunidades que diretamente 
viviam dos recursos naturais. Um ambiente com grande riqueza, mas passível de esgotamento dos 
seus recursos devido à sua má utilização.

A Baía de Guanabara é ainda considerada como um dos maiores cartões postais do Brasil, 
mas sofre há décadas com a poluição e o descaso dos governantes. É cantada em versos e prosas, 
é louvada, mas as suas águas não podem mais banhar a população, que precisa se deslocar para as 
outras praias com bons níveis de balneabilidade. 

O processo de industrialização e a globalização aumentaram a velocidade da degradação das 
águas, mangues e praias da baía. Amador (1997) e Canedo (2000) afirmam que a Baía de Guanabara 
e a sua bacia contribuinte, apesar da sua importância histórica, econômica, cultural, científica, social 
e ambiental, sofre os efeitos de um processo secular de alteração e destruição, o qual se acentuou 
nas últimas décadas, com a implantação do modelo de desenvolvimento urbano-industrial.

A degradação, que passou por diferentes ciclos econômicos e políticos, conta também com a 
ocupação desordenada do seu entorno. Esse processo que avançou pelos canais, aterrou mangues 
e enseadas, modificando as praias e ilhotas, foi responsável em afastar os frequentadores, os 
peixes e parte da imensa variedade de vida. Muitas espécies já não existem mais, pois são poucos 
os pescados que resistem a essas condições.

Duas situações podem ser observadas: a natureza como objeto de exploração e de destruição 
pelo homem e também o homem pescador impedido de desenvolver o seu trabalho. Há nesse 
contexto a exploração natureza pelo homem e do homem pelo homem.

Dessa forma, a pesca artesanal está sendo inviabilizada refletindo a falta de um gerenciamento 
ambiental da Baía de Guanabara. Segundo Bullard (2004) e Acselrad (2006) há um domínio nesse 
território de práticas potencialmente poluidoras e que avançam cada vez mais em busca de espaço 
no ambiente. Nesse contexto, a pesca artesanal é uma atividade antagônica, já que vive e necessita 
dos ciclos naturais e da qualidade das águas e dos mangues.

A imensa variedade e disponibilidade de recursos propiciaram o grande desenvolvimento 
da pesca na região (BARROSO, 2000). Sendo assim, muitas indústrias pesqueiras se instalaram 
no entorno da baía, contribuindo também para acelerar a degradação ambiental deixando um 
grande passivo ambiental.

Determinadas áreas importantíssimas de mangue foram transformadas em lixões ou aterros, 
como o de Gramacho (Duque de Caxias), o de Itaóca (São Gonçalo) e o Morro do Céu (Niterói). 
Depois de décadas de agressão ao ambiente esses aterros foram desativados, porém, essas áreas 



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 408-414. ISBN 978-85-63800-17-6

Rosa et al.410

diagramação: letra1@editoraletra1.com

contaminadas ainda continuam a produzir gases como o metano, necessitando de acompanhamento 
regular por parte de órgãos ambientais.

 Muitas transformações sociais, econômicas e ambientais ocorreram na região, logo as 
comunidades foram se modificando assim como as suas perspectivas e realidades. O impacto sofrido 
por esse estuário ocasionado pela pressão antrópica foi responsável por profundas mudanças na 
atividade pesqueira artesanal. 

Essas comunidades que retiram os seus sustentos durante décadas da baía assistem à 
diminuição dos pescados e à impossibilidade de viver apenas com a pesca artesanal. São grupos 
desestruturados, quase invisíveis para a sociedade, não sendo percebidos em um sistema em que 
prevalecem outras atividades econômicas altamente impactantes. Cutter (2003) e Cartier (2009) 
acreditam que as condições ambientais desfavoráveis do local e os riscos da atividade agravam a 
vulnerabilidade dos trabalhadores.

A vulnerabilidade socioambiental embutida nas relações de trabalho e na própria vida do 
trabalhador é assim compreendida, na qual se observam claramente os diferentes aspectos de 
desvantagem frente às condições de acesso de uma melhor qualidade de vida. (MARANDOLA; 
HOGAN, 2005). Os menos favorecidos são aqueles que mais sentem os reflexos da falta de 
gerenciamento ambiental e de políticas de proteção ao ambiente.

Num contexto de globalização, observam-se novas formas de organização do espaço. Left 
(2003) refere-se a esse contexto como o de “economização do mundo”, onde as diferentes dimensões 
da vida social estão sendo reduzidas à racionalidade do mercado.

A concepção de trabalho como mediador entre o ser humano e a natureza inclui a história 
dos pescadores artesanais que têm se organizado e sobrevivido no contexto capitalista, porém 
a precariedade das relações de trabalho faz parte do dia a dia das centenas de trabalhadores da 
pesca da Baía de Guanabara. São trabalhadores que não conseguem manter nem os poucos direitos 
assegurados, como o defeso. 

A destruição dos lugares em função da degradação do ambiente e a falta de valorização das 
práticas tradicionais, ditas ultrapassadas, compreendem este universo de violências simbólicas 
destacadas por Bourdieu (2004).

Os pescadores e catadores de caranguejo da Baía de Guanabara fazem parte de típicas 
comunidades de resistência, lembram um passado onde era possível viver melhor, quando era possível 
pescar próximo à sua casa, na beira da baía, utilizando pouco material de pesca e conseguindo 
sobreviver do pescado da região. 

O saber-fazer do pescador artesanal é atingido pelo progresso e desenvolvimento local com 
as profundas alterações do sistema aquático. Para Valencio (2011) a dissolução da tradição dá-se 
por vários processos, dentre os quais, o de disputa do território das águas e dos peixes com outros 
usuários.

A pesca, a cata de caranguejos, o descarne dos siris e os marisqueiros, são atividades exercidas 
por pessoas que, em geral, têm uma estreita relação com a Baía de Guanabara, sendo que essas 
atividades também podem ser impactantes, já que os recursos encontram-se praticamente esgotados. 

Paralelo a essas questões ainda os trabalhadores da pesca expõem-se, a grandes variações de 
temperatura, à radiação solar, a uma extensa e dura jornada de trabalho, aos riscos de afogamento 
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e acidentes, ao trabalho noturno e também à incerteza da própria pesca, pois um dia de trabalho 
intenso não é a garantia da captura do pescado. (ROSA, 2005).

Hoje ainda, apesar da degradação, pelas águas ou mangues da baía, centenas de pescadores 
retiram seus sustentos dessa região, porém percebe-se que é necessário um esforço maior e uma 
maior jornada de trabalho para conseguir encontrar o suficiente para sobreviver.

O esforço é diário e compreende o preparo da rede e de todos os apetrechos de pesca, os 
acertos da embarcação e a ida para o mar, enfrentando o frio, os ventos fortes e as chuvas. O horário 
pouco importa, se vai pela manhã enfrenta um sol forte, e se expõe à radiação, sem nenhuma 
proteção, se à noite, o frio, os ventos e a sensação de insegurança. Lançar a rede quantas vezes 
forem necessárias e esperar um dia melhor.

Atualmente a diminuição do pescado é visível e os pescadores reclamam que muitas espécies 
não mais existem e que apenas poucas espécies de peixes resistem às precárias condições ambientais.

É fato que, o pescador atualmente trabalha em um ambiente com baixíssima produtividade 
e sendo assim precisa recorrer a outras atividades para complementar a sua renda, aumentando 
também a carga horária, trabalho e os riscos. Ele passa mais tempo no mar, sofrendo com as 
limitações do ambiente. (ROSA; MATTOS, 2010).

No mangue, é o catador que se enfia na lama, nos espinhos da vegetação e na nuvem de 
insetos a picar sua pele. Ao retornar, ele tenta um preço mais justo, porém ainda existe a figura do 
atravessador que compra o produto por um preço bem mais baixo. Um trabalho silencioso, difícil 
e extremamente desgastante.

Hoje toneladas de lixo vêm nas redes dos pescadores e são lançadas novamente nas águas. No 
mangue, observa-se que apesar da generosidade do ambiente, o homem ainda maltrata o berçário 
da vida marinha ao lançar seus dejetos nesse estuário.

Outro fato é a inserção de novos empreendimentos na região, como o Complexo Petroquímico 
do Estado do Rio de Janeiro - COMPERJ, próxima aos manguezais da Área de Proteção Ambiental 
(APA) de Guapimirim. Os catadores de caranguejo de Itambi temem pela proximidade do local 
escolhido e pela degradação e extinção da fauna e flora locais. (ROSA, 2012)

As questões ambientais, como a poluição dos mares, rios, destruição de manguezais, resultante 
de processos que afetam à população que nela vive, nos remete a pensar na crise socioambiental 
que atinge diretamente aos menos favorecidos.

METODOLOGIA

A pesquisa de caráter quali-quantitativa foi desenvolvida nas comunidades pesqueiras da 
Baía de Guanabara onde ainda é praticada a pesca artesanal, utilizando uma amostra de cem 
trabalhadores (oitenta pescadores e vinte catadores de caranguejos) da região selecionada.

 As comunidades selecionadas localizam-se na região leste da baía e compreendem os 
municípios de São Gonçalo, Itaboraí e Magé.Trata-se de um estudo exploratório e descritivo com 
abordagem ecossistêmica de acordo com Rapport (1998a); Rapport (1998b); Walter-Toews (2001), 
baseado em levantamento bibliográfico sobre o tema proposto por meio de artigos, livros, teses, 
sites, pesquisa de campo e observação do processo de trabalho.
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Situa-se o estudo no campo da Saúde Ambiental e do Trabalhador, destacando o enfoque 
interdisciplinar da relação ambiente/trabalho e saúde para a compreensão e análise da questão 
norteadora.

Os espaços de desenvolvimento da pesquisa de campo foram às comunidades pesqueiras 
da Baía de Guanabara (São Gonçalo: quatro locais de pescaria; Itaboraí: um local; Magé: três 
locais). Esses municípios concentram uma população com características socioeconômicas e que, 
estatisticamente, perfazem índices piores do que os do conjunto do Estado do Rio de Janeiro 
observando a renda dos moradores ou na infraestrutura urbana. São municípios com alto índice 
de violência urbana. (BRANDÃO, 2004).

As entrevistas foram realizadas no local do trabalho, ou seja, nas praias e região de mangue da 
região selecionada. Inicialmente, foram feitas abordagens, com objetivo de esclarecer ao pescador 
artesanal sobre a pesquisa e se era possível atender ao pesquisador naquele momento.

Também foram realizadas visitas aos locais para observação e investigação dos processos 
de trabalho, dos fatores de riscos de acidentes e doenças, condições de moradia e contatos com os 
líderes locais das associações de pesca e de moradores da região estudada. 

O estudo está em consonância com as normas e diretrizes que regulam as pesquisas com seres 
humanos sendo submetida ao comitê de ética e aprovada pelo parecer de protocolo nº. 038.3.2010 
na Comissão de Ética e Pesquisa – COEP/UERJ. 

Os resultados dos questionários possibilitaram informações importantes sobre o trabalho 
artesanal, a vida nas comunidades pesqueiras e a saúde desses trabalhadores. O fio condutor do 
estudo, ou seja, a vulnerabilidade dos pescadores artesanais propiciou a articulação entre os dados 
coletados, os referenciais teóricos e a posterior análise.

RESULTADOS

Pode-se observar em relação à atividade pesqueira artesanal que o território e o trabalho 
foram paulatinamente reduzidos, fruto das diferentes atividades econômicas desenvolvidas, e 
das precárias condições ambientais da região, ou seja, a precariedade é traduzida pela falta de 
saneamento, de políticas de proteção ao ecossistema, de proteção ao trabalho artesanal e as 
comunidades de entorno. Nesse caso, as condições ambientais impõem a limitação das práticas 
artesanais.

As comunidades pesqueiras, que possuem uma identidade própria e uma cultura diferenciada 
representada nas artes de pesca e no respeito aos ciclos naturais existentes, disputam espaço com 
uma sociedade urbano-industrial, cuja lógica é o capital e o consumo.

O território da baía, ocupado pelo pescador, encontra-se transformado em espaços abertos. 
A liberdade de escolha pelos pesqueiros, ou pelo melhor lugar para pescar também encontra-se 
cerceada. A Baía de Guanabara deixa de ser utilizada como bem comum, com todos os serviços 
ambientais que ela pode oferecer caracterizando uma área de grandes interesses e conflitos.

Dessa forma, as condições ambientais atuais da baía estão impedindo a atividade pesqueira 
artesanal, como uma zona de sacrifício. Os pescadores observam paulatinamente a redução e 
extinção de diferentes espécies de pescado, além de todas as dificuldades para manter a pesca na 
região. 
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Durante a pesquisa os pescadores relataram o desaparecimento ou redução drástica de 46 
espécies na baía, resultado de décadas de degradação e descaso com o ambiente. Nesse caso, esses 
trabalhadores são atingidos de uma forma direta e mais intensa.

A vulnerabilidade desse trabalhador está associada a vários fatores como a degradação do 
ambiente, os baixos rendimentos, a baixa escolaridade, a exposição aos fatores de risco, a carga 
horária entre outros.

A vulnerabilidade também é observada na necessidade do trabalhador em desempenhar uma 
atividade paralela para complementar a sua renda. Dessa forma, muitos adoecem ou sentem os 
reflexos da intensa carga de trabalho e stress. 

O futuro ainda é bem incerto, já que o projeto da Empresa Petrobras: o Complexo Petroquímico 
do Estado do Rio de Janeiro (COMPERJ) traz também um cenário de grande instabilidade na 
região, não só para os pescadores artesanais, mas também para a população que percebe o perigo 
dos derramamentos de óleo e da destruição das remanescentes áreas de manguezais da Baía de 
Guanabara  na APA de Guapimirim.

Outro fato é a violência dentro da baía, seja por conta do tráfico de drogas na região ou pelos 
de conflitos na disputa de locais para o empreendimento de diferentes atividades no seu entorno. 
São relatos de situações de violência e até morte de pescadores.

A violência simbólica descrita por Bourdieu encontra-se impregnada nessas comunidades 
e o pescador enquadra-se como vítima desse processo, são situações de medo, de impedimento e 
precariedade do trabalho e de impossibilidade, muitas das vezes, do ir e vir. Sua cultura e modos 
de vida estão desaparecendo em função da degradação do ambiente e da disputa de território. 
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RESUMO. O objetivo deste trabalho é discutir a emergência de uma nova geopolítica dos recursos agroenergéticos, 
tomando como ponto de partida as crises do petróleo, fonte de energia ainda hegemônica no mundo, e as políticas 
alternativas de energia como o biodiesel. O artigo será apresentado em quatro seções. Na primeira, caracterizamos 
o período técnico - científico, mostrando o desenvolvimento do sistema capitalista a partir da revolução industrial 
e a pressão exercida no território com a extração de carvão, fonte de energia principal da época. Neste período, que 
se estendeu desde meados do século XVIII e envolveu boa parte do século XIX, quando a Inglaterra ficou conhecida 
como “oficina do mundo”, ocorreu uma mecanização territorial, pois o homem impôs - se à natureza por meio do uso 
de técnicas que demandavam cada vez mais energia para movimentar as maquinas. Na segunda seção, focalizamos o 
surgimento do petróleo como fonte energética, destacando ainda o papel da Inglaterra, mas principalmente dos Estados 
Unidos. No período compreendido entre o final dos séculos XIX e meados do século XX, o petróleo consolidou-se 
como energia dominante no mundo, quando a indústria automobilística teve um papel central. Esta mudança da fonte 
energética do carvão para o petróleo gerou uma redefinição na geopolítica mundial, baseada no poder adquirido pelos 
países fornecedores desse insumo energético. Em seguida, introduzimos não só os atores da indústria internacional 
do petróleo (Estados, empresas e organizações), bem como, as crises (1973, 1979) e a questão ambiental (efeito 
estufa, conferências mundiais). A despeito do neoliberalismo, iniciado nos 1980, destacamos o papel do Estado no 
desenvolvimento da energia petrolífera e as mudanças na geopolítica dos recursos energéticos no mundo. Neste 
sentido, o acesso e o controle sobre territórios que possuem recursos energéticos petrolíferos, representam trunfos 
de poder para nações isoladas e para a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Por fim, na última 
seção, analisamos as políticas de energias alternativas, ressaltando o caso do biodiesel brasileiro, além do papel do 
país como relevante protagonista dessas políticas na escala mundial. A proposta do Programa Nacional de Produção 
e Uso do Biodiesel (PNPB), em 2004, configura-se como uma medida importante para reduzir as importações e 
incorporar milhares de hectares de terras na produção do biodiesel. O PNPB impõe ao Brasil a necessidade de criar 
uma cadeia produtiva de biodiesel, a exemplo do já realizado através do Programa Pro - álcool, estabelecendo um 
mercado nacional e internacional para o etanol.

Palavras-chave. Geopolítica, território, petróleo, agroenergia, biodiesel.

ABSTRACT. This work’s goal is to discuss of a new agroenergetic resouces geopolitics, taking the oil crisis, still 
world’s hegemonical energy source, as starting point analyzing energy alternative politics. This research deals four 
sections. In the first one, technical-scientific period is characterized, presenting the capitalistic system development 
since the industrial revolution and pressure on the territory due to coal extraction, main energy source at time. On 
this period, that was extended since mid XVIII century and involved much of XIX century, when England became 
known as “world workshop”, ocurred a territorial mecanization, because men imposed himself over nature by using 
tecnics demanding more and more energy to move machines. In the second section the focus is on the emerging 
of oil as energetic source, detaching still England’s role, but mostly the United States. At the time between late XIX 
and mid XX centuries, oil was consolidated as dominant energy in the world, when automobile industry had a main 
role. This energy source change from coal to oil enerated a worldwide geopolitic reset based on the acquired power 
by this energetic input suppliyers countries. Then, we insert not only the oil international industry players (States, 
companies and organizations), as well as the crisis (1973, 1979) and environmental issue (greenhouse effect, world 
conferences). Despite neoliberalism, iniciated in the 80’s, we highlight the State role in the development of petroleum 
energy and the changes on the energetic resources geopolitic in the world. In this sense, the access and control over 
territories that own oil energy resources represents power trumps to isolated nations and to the Organization of  the 
Petroleum Exporting Countries (OPEC).  Lastly, we analyze the alternative energy politics, emphasizing the brazilian 
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biodiesel case, in adition to the country role as relevant protagonist of these politics in the worldwide scale. The 
proposal of the National Program of Biodiesel Production and Use (NPBP), in 2004, is set as an important measure 
to decrease importations and incorporate thousands of land hectares to biodiesel production. NPBP imposes to Brazil 
the necessity to create a biodiesel productive chain, as the already made throught the Pro-Alcool Program, stablishing 
an ethanol national and international market.

Keywords. Geopolitic, territory, oil, agroenergy, biodiesel.

INTRODUÇÃO

O uso intensivo do petróleo impôs ao mundo a dependência de uma fonte energética 
altamente concentrada no Oriente Médio, região de grandes conflitos e instabilidade política. 
Fatores de ordem econômica, como os elevados dispêndios na importação de petróleo por parte 
dos países compradores, e de ordem ambiental, como a redução do lançamento de gases poluentes 
na atmosfera, têm contribuído para que cada vez mais sejam buscadas fontes alternativas.

O artigo ora apresentado fundamenta-se na teoria espacial de Milton Santos. Mostra que 
a partir da Revolução Industrial de meados do século XVIII, quando se inaugurou o denominado 
“período técnico-científico”, houve uma pressão no território por energia. Essa pressão começou 
com o uso do carvão e, posteriormente, do petróleo no século XIX, cenário em que a Inglaterra e os 
Estados Unidos tiveram papel de destaque e foram responsáveis pelo desenho de uma geopolítica 
energética. Nos anos 1970, as conhecidas crises do petróleo, associadas ao reconhecimento da 
depredação ambiental, trouxeram à tona a fragilidade da economia mundial, mais especificamente 
das sociedades capitalistas industriais, diante de uma fonte energética única. Embora o petróleo 
ainda seja a principal fonte de energia em todo o mundo, nas últimas décadas do século XX, Estados 
e empresas petrolíferas, começaram a encetar ações voltadas para pesquisar e implantar outras 
fontes de energia, em especial as relacionadas aos biocombustíveis como o etanol e o biodiesel. Essas 
ações motivam uma discussão sobre o advento de uma nova geopolítica decorrente da correlação 
de forças que se vislumbra a partir da agroenergia. Tal discussão será realizada em quatro seções: 
O território no período técnico-científico; O petróleo como fonte energética mundial; O poder dos 
atores hegemônicos da indústria petrolífera e as crises do petróleo; O Brasil como protagonista 
na formulação de políticas públicas de biodiesel.

O TERRITÓRIO NO PERÍODO TÉCNICO-CIENTÍFICO

A formação de uma economia mundial, derivada do colonialismo, da revolução industrial 
e do imperialismo, trouxe forças que assumiram o controle planetário. Os países europeus 
industrializados, ao expandirem suas áreas de atuação comercial e comandarem um mercado de 
produtos que extrapolou o continente, ampliaram seu poder territorial. (HOBSBAWM, 2007b).

Esse poder está diretamente relacionado ao processo de tecnificação da sociedade descrito 
por Milton Santos na obra Da totalidade ao lugar. Santos (2005, p.121) argumenta que, no fim 
do século XVIII e, sobretudo, no XIX inicia-se um período histórico baseado na “mecanização do 
território”. Para ele, esse é o “momento da criação do meio técnico, que substitui o meio natural”. 
Os objetos nascem como objetos técnicos e, diferentemente dos períodos anteriores, têm uma 
vocação mercantil. Entretanto, ressalva que “toda produção é técnica, mas também sócio-econômica”, 



UMA NOVA GEOPOLÍTICA DOS RECURSOS AGROENERGÉTICOS? 417

diagramação: letra1@editoraletra1.com

Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 415-425. ISBN 978-85-63800-17-6

pois faz parte de um estágio de desenvolvimento social e econômico. Diz que as técnicas criam 
“territórios especializados em determinadas produções”, ou seja, territórios cujo conteúdo favorece 
a instalação de certas atividades produtivas. 

As idéias acima podem ser aplicadas à indústria petrolífera que surge no período técnico 
como motor da economia mundial. Apropria-se das técnicas e gera objetos técnicos. Além disso, 
está implantada em territórios especializados e tem amplas repercussões territoriais. Também se 
aplicam às novas fontes de energia relacionadas aos biocombustíveis, principalmente porque as 
forças conflitantes entre o novo e o velho fazem parte da dialética do sistema capitalista. 

De fato, no modo de produção capitalista, há uma luta e uma interação entre o novo e o velho. 
Nesse sentido, na mesma obra, Santos (idem, 2005, p.28) mostra que: “O novo procura impor-se 
por toda parte, porém sem poder realizar-se completamente. Já o velho imprime resistências à 
chegada de tudo o que é novo”. No caso do petróleo e dos biocombustiveis, talvez ainda seja cedo 
para vaticinar que um é velho e o outro é novo, mas talvez já seja a hora de começar a identificar 
as resistências ao anúncio das novas fontes de energia que vem despontando. 

Em Pensando o espaço do homem, Santos (2007, p.16) destaca que “dentre as múltiplas 
denominações aplicadas ao nosso tempo, nenhuma é mais expressiva que a de período tecnológico”. 
Embora a utilização mais visível das técnicas esteja vinculada à indústria, hoje elas estão em todos 
os setores, mormente nos transportes e nas comunicações que após a Segunda Guerra propiciaram 
maior acessibilidade e, consolidaram a sociedade mundial e o espaço mundial. Segundo Santos 
(idem, 2007, p.25) “com o advento de uma sociedade mundial, também o espaço se tornou mundial”.

Na obra Natureza do Espaço, Santos (2008a, p. 171) aprofunda a afirmação anterior, ao 
dizer que “as características da sociedade e do espaço geográfico, em um dado momento de sua 
evolução, estão relacionadas com um determinado estado das técnicas”. Explica que, embora o 
aperfeiçoamento das técnicas venha acontecendo ao longo da história da humanidade, emergiu 
na Europa e, mais especificamente, na Inglaterra. Para o autor (idem, 2008a, p. 177) “o casamento 
da técnica e da ciência, longamente preparado desde o século XVIII, veio reforçar a relação que 
desde então se esboçava entre ciência e produção”. Daí, se pode dividir a história das nações de 
acordo com grau de desenvolvimento das técnicas. Nas suas palavras: “as épocas se distinguem 
pelas formas de fazer, isto é, pelas técnicas. Os sistemas técnicos envolvem formas de produzir 
energia, bens e serviços, formas de relacionar os homens entre eles”. 

O autor continua dizendo que graças à revolução industrial do século XVIII o mundo vai 
deixando de ser dominado pela natureza para ceder lugar às maquinas. Os objetos técnicos passam 
a serem considerados superiores aos objetos naturais por serem dotados de uma racionalidade 
maior. Para Santos (idem, 2008a, p. 237) “os objetos técnicos e o espaço maquinizado são, lócus de 
ações superiores, graças a sua superposição triunfante ás forças naturais”. Estão ligados à “crença 
de que ao homem atribuem novos poderes - o maior dos quais é a prerrogativa de enfrentar a 
natureza natural ou já socializada.” Conclui esses achados reafirmando que “os tempos sociais 
tendem a se superpor e contrapor aos tempos naturais”. Neste contexto, quando a vida material 
ganha uma crescente artificialização, marcada pela presença massiva dos objetos artificiais, há 
uma tecnificação dos territórios. Resta discutir que atores são responsáveis por esse processo de 
articialização-tecnificação.
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Para tanto, outra obra de Milton Santos é fundamental: Técnica, Espaço, Tempo.  O autor 
considera que, no âmbito do período técnico-científico, o uso do território é conduzido por atores 
hegemônicos que passam a controlar a maioria das atividades existentes. De acordo com Santos 
(2008b, p. 47), “cada fração do território é chamada a revestir características em função dos atores 
hegemônicos”, cuja presença revela uma real intenção no uso dos recursos territoriais. As ações 
dos atores hegemônicos no território expressam o poder de seletividade dos investimentos e 
produzem realidades espaciais e econômicas diferenciadas. Como declara Santos (idem, 2008b, 
p.49): “os espaços são requalificados, atendem, sobretudo a interesse dos atores hegemônicos da 
economia e da sociedade”. 

A indústria petrolífera caracteriza-se pela presença de atores hegemônicos na área de 
reservas, produção, refino e consumo.  A presença de grandes firmas reflete a oligopolização 
desde os primeiros anos da história do petróleo, ainda no século XIX. Cada firma atua de maneira 
especifica em seu território de ação. De acordo com Santos (idem, 2008b, p.121) “cada firma usa 
o território segundo sua força”. 

O PETRÓLEO COMO FONTE ENERGÉTICA MUNDIAL

A história do petróleo por tem sido marcada por conquista, poder e dinheiro. Daniel Yergin 
(2010, p. 901) relata inúmeros fatos que demonstram como “o petróleo se tornou quase dinheiro”. 
Em 1859, foi descoberto o primeiro poço de petróleo em Titusvile, nos Estados Unidos (USA). 
Desde então o petróleo tornou-se um recurso emblemático na economia e na política mundial. 
Em nome desse recurso guerras têm sido travadas e países têm sido invadidos, pois o petróleo 
tornou-se estratégico para o desenvolvimento das nações. 

O setor de petróleo já nasceu estruturado em grandes corporações que dominaram a cena 
deste negócio por muito tempo.  Em 1870, foi fundada nos USA a Standard Oil Company, a primeira 
empresa de exploração de petróleo.  Durante muito tempo reinou absoluta sem concorrência. 
Segundo Pimentel (2011, p.32) “empresa alguma reflete tão perfeitamente esta fase ‘heróica’ da 
indústria quanto a Standard Oil [...] capitaneada por John David Rockefeler”.

Daniel Yergin (op. cit, 2010) também relata várias outras ações precursoras no setor petrolífero. 
Em 1873, iniciaram-se as primeiras explorações de petróleo em Baku na Rússia.  A entrada em 
operação dos campos de exploração em Baku ampliou significativamente a oferta de petróleo no 
mundo e consolidou essa fonte de energia como substitutiva do carvão.

Em 1908 foram descobertas novas áreas de exploração na Pérsia, atual território do Irã, pela 
empresa Anglo - Persian Oil Company. Tais descobertas despertaram os interesses da Inglaterra 
que, a partir de 1911, tornou-se uma grande demandante de petróleo, pois Wilson Churchill 
impôs a substituição do carvão pelo petróleo na frota mercante inglesa. O pioneirismo do uso do 
petróleo pela frota inglesa levou o governo britânico a adquirir 51% da empresa persa em 1914 
e, assim buscar o controle das fontes de produção para assegurar um fornecimento estável. Vale 
destacar que a marinha inglesa era fundamental para o seu comercio com o resto do mundo, mas 
principalmente com o seu vasto império colonial espalhado pelo globo.

Paralelamente, a história da indústria petrolífera está ligada ao setor de transportes nos 
Estados Unidos. A invenção do automóvel por Henri Ford em 1892 abriu novas possibilidades 
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de usar o petróleo como fonte energética da indústria automobilística que passou a demandar 
derivados de petróleo. De acordo com Pimentel (op.cit, 2011, p. 32), “o desenvolvimento do 
automóvel e do motor a gasolina, a partir de 1885, forneceu o vetor ideal para a expansão da 
indústria petrolífera”. Esse fato promoveu uma mudança radical no uso de energia, até então 
concentrado no carvão e na ferrovia. Como lembram Conant & Gold (1981, p.21) “o século XX 
testemunhou a maior mudança nas fontes de energia que o mundo talvez tenha experimentado 
desde que o uso do fogo foi disseminado”.  

O período entre guerras é sacudido por tentativas de controle do capital externo no Irã e a 
descoberta de petróleo em outros países. Em1932-1933 o Xá Reza Pahlavi cancela a concessão da 
Anglo-Iraniana. Porém, o acontecimento que marcou o setor de petróleo está relacionado com a 
descoberta de gigantescas reservas na Arábia Saudita. Em 1938 foi descoberto petróleo no Kuait 
e na Arábia Saudita.

Até o final da Segunda Guerra, o setor de petróleo estava concentrado em grandes empresas 
privadas e, portanto, “regido essencialmente por considerações econômicas, com pouca ou nenhuma 
intervenção estatal” (PIMENTEL, 2011, p. 32). Era dominado pelas chamadas “setes irmãs”, termo 
cunhado por Enrico Mattei, diretor da petrolífera italiana Agip-ENI, que acusava o oligopólio de 
criar um cartel para dominar o mercado petrolífero internacional. Segundo Franke (1993, p.105) 
“não resta duvidas que às setes maiores companhias de petróleo privadas, as sete irmãs - Royal 
Dutch Shell Shell, Anglo-Persian Oil Company, Exxon, Gulf Oil, Texaco, Mobil e Chevron – deixaram 
uma marca na história do petróleo mundial”. 

Como reação ao domínio da indústria do petróleo pelas majors (setes irmãs), no final da 
segunda guerra mundial começou um intenso processo de nacionalizações das empresas do setor 
principalmente na America Latina e África. Neste contexto “antes do processo de nacionalização 
na indústria petrolífera se iniciar, as majors dominavam este mercado e a informação” (JUNIOR 
& NUNES, 2001, p.1). O período glorioso das majors deu lugar às empresas estatais de petróleo, 
que passaram a dominar a paisagem no mundo inteiro. Neste sentido, “a exploração dos recursos 
naturais de países em desenvolvimento por grandes corporações provocou tensões políticas e 
econômicas internas consideráveis”. (KLOSS, 2012, p. 45). 

A fundação da Organização dos Países Produtores de Petróleo (OPEP) em 1960 em Bagdá 
representou a transferência do controle da exploração de petróleo das mãos de grandes empresas 
privadas para o controle estatal. Na prática, a OPEP surgiu porque “a posse do petróleo do mundo 
passara das empresas para relativamente poucos países produtores” (HOBSBAWM, 1995, p. 343).

Em 1980 iniciou-se a guerra Irã-Iraque que implicou na redução de fornecimento de petróleo 
para o mundo e em substanciais elevações do preço. Em 1990 o Iraque do ditador Saddam Hussein 
invade o Kuait, trazendo mais instabilidade à região do oriente médio, “já sob a égide do fim da guerra 
fria, o inicio da década de 90 foi marcado pela eclosão da primeira guerra travada eminentemente 
por petróleo. A invasão (dois de agosto) e posterior anexação do Kuait pelo Iraque” (PIMENTEL, 
2011, p. 50). Seguiu-se, em 2003, a invasão dos EUA no Iraque sob o pretexto que este país abrigaria 
armas químicas em massa. Com o passar do tempo, ficou demonstrado que seu real objetivo era 
a manutenção do fornecimento de petróleo para os EUA.
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O PODER DOS ATORES HEGEMÔNICOS DA INDÚSTRIA PETROLÍFERA E AS CRISES DO 
PETRÓLEO

Os principais atores hegemônicos estatais e privados do setor de petróleo se fazem presentes 
de forma isolada enquanto Estados soberanos e na forma de associação onde a Organização dos 
Países Produtores de Petróleo (OPEP) e a Agência Internacional de Energia (AIE), além das empresas 
estatais e privadas do setor são os exemplos mais evidentes. 

Os Estados que lideram a produção mundial e adotam políticas que visam garantir esta 
posição, além das divisas são: Arábia Saudita (11.530), Rússia (10.643), Estados Unidos (8.905), 
China (4.155), Canadá (3.741), Irã (3.680), Emirados Árabes Unidos (3.380), Kuait (3.127), Iraque 
(3.115), México (2.911), Venezuela (2.725), Nigéria (2.417), Brasil (2.149), Noruega (1.916), 
Angola (1.784), Cazaquistão (1.728), Argélia (1.667) e Líbia (1.509). 

A OPEP atualmente é composta por paises da África (Angola, Argelia, Libia e Nigeria), da 
América do Sul (Venezuela e  Equador) e do Oriente Médio  (Arabia Saudita, Emirados Arabes 
Unidos, Irã, Iraque, Kuwait, Catar).

A AIE foi criada em novembro de 1974, no contexto da crise de preços do petróleo de 1973 
(guerra de Yom Kipur). Este organismo autônomo tem como missão “promover uma segurança 
energética entre os países membros, ao propor uma resposta coletiva às rupturas de abastecimento 
de petróleo, e aconselhar os países membros acerca de uma política energética consistente” (IEA, 
2000, p.4). É composta pelos seguintes países membros: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, 
Canadá, Republica da Correia, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, 
Hungria, Irlanda, Itália, Japão, Luxemburgo, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Polônia, 
Portugal, Reino Unido, Republica Checa, república Eslovaca, Suécia, Suíça e Turquia. A IEA tem como 
um de seus principais objetivos “melhorar a transparência dos mercados internacionais através da 
coleta e analise de dados relativos energia” (IEA, 2000, p. 4).  Para cumprir este objetivo a agência 
publica anualmente o World Energy Outlook que traça um panorama da situação energética mundial. 

Em 2013 a revista Forbesbrasil mostrou que as 14 maiores empresas de petróleo do mundo 
estão situadas nas principais regiões produtoras, a saber: no Oriente Médio (Saudi Aramco da 
Arábia Saudita, National Iranian Company do Irã, Kuwait Petroleum do Kuwait, Qatar Petroleum 
do Qatar), na Europa e Ex-União Soviética (Gazprom e Rosneft da Rússia, Shell da Holanda, BP do 
Reino Unido, Total da França), na America do Norte (Exxon – Mobil, Chevron dos Estados Unidos, 
Pemex do México), na Ásia (Petrochina da China) e na América do Sul (Petrobras do Brasil).

Esse conjunto de atores mostra que o tema foi pari passu assumindo contornos mundiais. 
Mesmo a criação de organizações e o surgimento de conflitos que, em princípio, poderiam se 
caracterizar como regionais ganharam relevância mundial e representaram lutas de poder que 
tiveram conseqüências graves e se transformaram em crises – as conhecidas crises do petróleo 
de 1973 e 1979.

Em 1973, a OPEP usou seu poder para impor aumentos sucessivos dos preços de petróleo 
ao mundo capitalista. A guerra entre árabes e judeus (guerra de Yom Kipur) levou a OPEP a tomar 
partido dos árabes. Como lembra Pimentel (op.cit, 2011, p. 44) “em solidariedade a Egito e Síria 
e em protesto ao auxilio prestado pelos EUA a Israel, os países da OPEP decidiram aumentar os 
preços do petróleo de US$ 2,90 para US$ 5,00 o barril”. Assim, surgiu a primeira ação orquestrada 
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pela OPEP. Franke (1993, p.113) complementa dizendo que, para dar mais força à decisão da OPEP 
“países como Arábia Saudita e Líbia nacionalizam sua indústria de petróleo”. Buscando reduzir a 
vulnerabilidade em relação aos países produtores concentrados em sua maioria no Oriente Médio, 
uma serie de medidas começou a sair do papel em meados de 1974. Nesse sentido, “em resposta ao 
recém descoberto poder de fogo da OPEP, os EUA propuseram uma conferência sobre energia. O 
resultado da iniciativa deu origem a Agencia Internacional de Energia (AIE)” (op.cit., PIMENTEL, 
2011, p. 46). 

Poucos anos depois, mudanças de caráter político-ideológico no Oriente Médio, em especial 
no Irã, marcaram o ano de 1979 como de profunda crise no setor de petróleo. Foi quando Khomeini 
chegou ao poder político através da revolução iraniana, e no período de 1979-1981 o petróleo 
subiu de 13 dólares para 34 dólares o barril.

Assim, se a crise de 1973 foi marcada pela guerra entre árabes e judeus, a de 1979 seria 
marcada por um evento de grande significado, a revolução islâmica no Irã, um dos maiores 
produtores de petróleo do mundo. Ambas causaram grande apreensão nos países consumidores, 
pois até o início dos anos 1970, quando a produção estava sob controle de governos e empresas 
com pouca articulação o preço do petróleo era estável. Na época, ainda não se havia percebido o 
caráter estratégico do petróleo para a economia internacional. No entanto, fatores geopolíticos 
envolveram questões econômicas com questões de natureza política da principal região produtora 
de petróleo. Os países membros aproveitaram da situação para elevar o preço do barril do petróleo 
de 2,5 dólares em 1970 para 41 dólares em fins da década de 1980 (HOBSBAWM, 1995 p.459). 

Mas a década de 1970 também foi palco de uma outra crise – a da degradação ambiental 
retratada principalmente no efeito estufa. As discussões realizadas em conferências mundiais, 
nas quais participaram tanto países desenvolvidos como em desenvolvimento, acabaram por se 
entrelaçar com as crises do petróleo. Impôs-se uma nova postura frente à indústria petrolífera e 
seus impactos no meio ambiente. Diferentes países como o Brasil, signatários de vários acordos 
mundiais ambientais, passaram a adotar políticas que promovessem a substituição do petróleo 
como energia hegemônica. 

O BRASIL COMO PROTAGONISTA NA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE BIODIESEL

O protagonismo do Brasil na produção de energias alternativas não é de hoje. Começou em 
1975 quando foi criado o Programa Nacional do Álcool (Pró-Álcool) com o objetivo de promover uma 
substituição dos combustíveis veiculares derivados de petróleo por álcool. O programa, financiado 
pelo governo brasileiro, surgiu em decorrência da crise do petróleo de 1973 e foi ampliado no 
período pós-crise de 1979. A decisão de produzir etanol a partir da cana-de-açúcar deveu-se a baixa 
nos preços do açúcar na época, embora tenham sido testadas outras fontes de  matéria-prima, a 
exemplo da mandioca. Estima-se que permitiu substituir 10 milhões de automóveis a gasolina o 
que contribuiu para diminuir a dependência do país em relação ao petróleo importado. A produção 
de álcool no período de 1975-76 foi de 600 milhões de litros; de 1979-80 foi de 3,4 bilhões e de 
1986-87 chegou a 12,3 bilhões de litros. 

Alguns autores identificam cinco fases do Pro-Alcool: 1975 a 1979 - Fase Inicial; 1980 a 
1986 - Afirmação; 1986 a 1995 - Estagnação; 1995 a 2000  -  Redefinição; e pós-2001-Fase Atual. 
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Consideram que o Programa começou a estagnar-se à medida que o preço internacional do petróleo 
baixou e o preço do açúcar começou a aumentar no mercado internacional, fazendo com que 
fosse mais vantajoso para os usineiros produzir açúcar no lugar do álcool. Hoje, decorridos mais 
de 30 anos depois do início do Proálcool, o Brasil vive uma nova expansão dos canaviais com o 
objetivo de oferecer um combustível alternativo. O plantio avança além das áreas tradicionais, do 
interior paulista e do Nordeste, e espalha-se pelos cerrados. A nova escalada não é um movimento 
comandado pelo governo, como a ocorrida no final da década de 70. A corrida para ampliar unidades 
e construir novas usinas é movida por decisões da iniciativa privada, convicta de que o álcool terá, 
a partir de agora, um papel cada vez mais importante como combustível, no Brasil e no mundo. 

A proposta do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), em 2004, soma-
se a iniciativa pioneira do Pro-Alcool. Configura-se como uma medida importante para reduzir as 
importações e incorporar milhares de hectares de terras na produção do biodiesel. O PNPB impõe 
ao Brasil a necessidade de criar uma cadeia produtiva de biodiesel, a exemplo do já realizado através 
do Programa Pro - álcool, estabelecendo um mercado nacional e internacional para o etanol.

De acordo com Brasil (2005a, 2005b,); Abramovay (2009), Sachs (2007) o uso de energia 
renovável em substituição a energia de origem fóssil tem sido apontada como uma excelente 
oportunidade para países importadores de petróleo. Neste sentido países como o Brasil, que 
possui grandes extensões de terras, água e sol o ano inteiro tem uma excelente oportunidade para 
desenvolver energias alternativas.

Tendo como objetivos o desenvolvimento do setor de energias alternativas o governo 
brasileiro tem criado uma serie de políticas públicas (BRASIL 2004, 2005a, 2005b, 2010) que 
visam estimular a produção e uso agroenergético.

A reestruturação da economia energética mundial afetou o Brasil contribuindo para a criação 
de sua política pública de etanol em 1974 e de biodiesel em 2004. Desta forma, o país responde a 
crise energética de 1973 e 1979 criando a primeira política de etanol do mundo através da Política 
Nacional de Álcool (Proálcool) criada do governo Médici. Esta política em pouco tempo se tornou 
uma referencia mundial de sucesso com a conversão de carros para o uso de álcool, porém esta 
política teve descontinuidade durante as décadas de 1980\1990 o que fez com que a opção por 
etanol fosse completamente abandonada só sendo retomada no inicio dos anos 2000. Atualmente 
o país é o maior produtor e exportador de etanol do mundo.

Desta forma o desenvolvimento de novas matrizes energéticas como o etanol e o biodiesel 
é uma resposta do Brasil a conjuntura externa (crise do petróleo) aliados a fatores internos como 
disponibilidades de terras, água, capitais e mão de obra, que dão ao país grandes vantagens em 
relação aos demais países do mundo em matéria de agroenergia.

As políticas públicas de biodiesel no Brasil esta centralizada nas dimensões econômicas, 
ambientais e sociais. A dimensão econômica visa à redução de custos de importação de óleo 
diesel.  A dimensão ambiental visa à redução de emissões de gazes poluentes e a incorporação de 
milhares de hectares de terras já desmatadas. Enquanto que a dimensão social visa à incorporação 
de milhares de pequenos agricultores. 

As políticas públicas de biodiesel no Brasil têm suas origens no grupo de trabalho interministerial 
(GTI- Biodiesel) designado pela presidência da republica para o objetivo de introduzir o biodiesel 
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na matriz energética nacional. O resultado deste grupo de trabalho subsidiou a criação do Plano 
Nacional de Agroenergia (PNA) e do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB).

O PNPB foi criado em 2004 como políticas públicas tendo como objetivos a “produção e uso 
do biodiesel, com ênfase no caráter social dado ao programa, por meio da inclusão de agricultores 
familiares, com perspectivas de gerar emprego e renda e, portanto, proporcionar o desenvolvimento 
regional” (SILVA, 2013, p.21).

Segundo Brasil (2004, p.3) as principais diretrizes do programa são: a) implantar um programa 
sustentável, promovendo inclusão social através da geração de renda e emprego; b) garantir 
preços competitivos, qualidade e suprimento; c) produzir o biodiesel a partir de diferentes fontes 
oleaginosas, fortalecendo as potencialidades regionais para a produção de matéria prima.

Os avanços da produção do biodiesel no Brasil tem sido crescente. Com sua implantação 
efetivada em 2005 a produção de biodiesel tem apresentado um crescimento a cada ano. Neste 
sentido, “esse movimento da expansão da produção industrial tem sido mais significativo e o fator 
determinante da configuração do mercado do biodiesel em seus cinco primeiros anos” (IPEA, 
2010, p.28).

Como lembra Sachs (2005, p.3) “o Brasil é um país predestinado a liderar a transição mundial 
da civilização do petróleo para a civilização moderna da biomassa”.  Vale destacar que o Brasil 
apresenta vantagens excepcionais para o desenvolvimento de energia de biomassa, como o etanol 
e o biodiesel. Para o PNA “[...] o Brasil apresenta três outras vantagens comparativas importantes. 
A primeira é a diversidade de clima [...] O segundo aspecto é a exuberância de sua biodiversidade 
[...] finalmente [...] água doce” (BRASIL, 2005b, p.26).

Para Simões (2007, p, 16) “a liderança que o Brasil possui atualmente no setor de biocombustiveis 
representa, portanto, uma vantagem comparativa fundamental. Se bem empregada e desenvolvida 
pode auxiliar [...] na transformação do Brasil em potencia energética”. Neste sentido, o Brasil 
apresenta condições excepcionais para se tornar uma grande liderança no setor de biodiesel, 
liderança esta que o país já possui no setor de etanol.   

Como lembra Simões (2007, p, 16) “na vertente global, a atuação brasileira pauta-se 
pelo objetivo de democratizar a produção mundial de energia, com a redução de assimetrias e 
desigualdades entre países consumidores e produtores”. Desta forma, o Brasil mantém com varias 
nações principalmente da África e da América Latina um conjunto de cooperação técnica para a 
difusão de técnicas do biodiesel.

O Brasil tem adotado uma postura de liderança no cenário mundial de biocombustíveis 
(etanol e biodiesel). Neste sentido, o país teve um papel de destaque na organização do Fórum 
Internacional de Biocombustiveis realizado em Nova Iorque em 2007 e da Conferência Internacional 
de Biocombustiveis realizado em São Paulo em 2008 (SIMÕES, 2007, p, 33). Estes dois eventos 
foram importantes para criar um conjunto de entendimentos entre os países participantes e a 
difusão dos biocombustiveis no mercado mundial de energia.

Para Kloss (2012, p.137) “a decisão de trazer o debate internacional para o Brasil não foi 
acidental. Resultou da percepção de que os biocombustiveis vinham sendo tratados de maneira 
parcial [...] sem que todas as suas dimensões fossem analisadas”. Desta forma, o Brasil consolida-
se como um importante protagonista mundial dos biocombustiveis destacando o biodiesel como 
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a mais nova alternativa que o país vem introduzindo em sua matriz energética. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revolução industrial marcou a mecanização do território, onde a pressão por energia 
tornou-se um fator de destaque. Com a difusão técnica dos meios de transportes no século XIX 
através das locomotivas de trens e no século XX com os automóveis, a pressão por carvão e petróleo 
aumentou no território.

A invenção do automóvel nos Estados Unidos fez com que o petróleo se consolidasse como 
a principal fonte de energia mundial no século XX. O uso do petróleo enfrenta grandes obstáculos 
devido a sua concentração no Oriente Médio, região de grandes conflitos, aos graves problemas 
que causa ao meio ambiente e ao esgotamento das reservas no futuro.

Diversos países vêm criando políticas alternativas ao uso do petróleo. O Brasil já possui 
uma política pública inovadora no setor de biocombustiveis com o etanol e, mais recentemente, 
o biodiesel. A experiência pioneira no setor de biocombustiveis, confere ao Brasil um papel de 
protagonista no cenário mundial liderando com outras nações como a África do Sul, China, Estados 
Unidos, Índia e países da União Européia uma geopolítica dos recursos agroenergeticos. Esses 
países reunidos no Fórum Internacional de Biocombustiveis em Nova Iorque e 2007 estabeleceram 
entendimentos para ampliar a produção dos biocombustiveis no mundo o que poderá alterar a 
geopolítica energética mundial. Se esta realidade de confirmar ocorrerá uma nova geopolítica 
energética, na qual o Brasil, por certo, assumirá um papel chave face as vantagens comparativas 
já descritas.
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IMPACTOS AMBIENTAIS URBANOS: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA A 
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS NO ESTADO 

DE PERNAMBUCO

URBAN ENVIRONMENTAL IMPACTS: CHALLENGES AND PROSPECTS FOR THE IMPLEMEN-
TATION OF PUBLIC POLICY ENVIRONMENTAL IN PERNAMBUCO, BRAZIL

MARIANA DA SILVA RODRIGUES

Universidade Federal de Pernambuco
etica.verde@gmail.com

RESUMO. O mundo urbano surge, na realidade, como um conjunto de sistemas nacionais de cidade, exibi-se, muito 
adiante de apenas cidades isoladas. Algumas cidades apresentam atratividades naturais sobre outras, mas, é necessário 
encontrar o perfil estratégico adequado para sua integração regional, nacional e internacional em que uma sociedade 
para ser democrática precisa não apenas de instituições democráticas, mas também de uma sociedade civil em que as 
contradições existentes, embora reais, não sejam insuperáveis.

Palavras-chave. Ambiental, Política, Público.

ABSTRACT. The urban world arises, in fact, as a set of national systems for the city, display, far ahead of only isolated 
cities. Some cities have natural attractiveness about others, but it is necessary to find the right strategic profile to 
its regional, national and international integration in which a society to be democratic needs not only of democratic 
institutions, but also of civil society in which the contradictions although real, are not insurmountable. 

Keywords. Environmental, Policy, Public.

APRESENTAÇÃO 

A multiplicidade é uma das características mais determinantes da cidade. Causando-lhe 
formas exclusivas. Unindo o afastamento do convívio social através do isolamento individual com 
a comunicação internacional por meio das diversas mídias disponíveis. Na cidade, a cultura tem a 
possibilidade de conseguir promover a criação da natureza. Parques florestais, praças, jardins, estão 
disponíveis apenas onde o ser humano deseja ou permite. Esta reflexão busca como direcionamentos 
principais: a emergência de políticas públicas ambientais eficazes, uma vez que a questão urbana 
está sendo redefinida por processos econômicos que não são unicamente de ordem local e por 
outro lado não correspondem a um processo apenas nacional, assumem dimensão internacional. 
Sendo a cidade palco destes questionamentos surge como enfoque a democratização no que se 
refere ao acesso a alguns serviços, nas cidades e a forma antagônica em que este acesso contribui 
para a população mundial, como, por exemplo, o aquecimento global. Destacando-se a riqueza e a 
complexidade da vida social urbana. Dessa forma o pensamento ecológico, geográfico, econômico, 
político e os estudos urbanos se aproximam. 

Trata-se de redesenhar a distribuição espacial e social dos impactos ambientais. Redefinindo 
a ideia norteadora de preocupações com o Meio Ambiente e definindo uma política urbana com 
a noção de justiça ambiental. Desta forma coloca-se o questionamento da perversa e desigual 

(GEO)POLÍTICAS DO MEIO AMBIENTE, GESTÃO DOS RECURSOS E SUSTENTABILIDADESEIXO II
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exposição dos pobres ao risco ambiental. Questionando-se com isso a distribuição das atribuições 
e do poder sobre as decisões socioambientais, que deverão ser democratizadas a maioria cidadã 
excluída dos habitantes das cidades. A especulação de terras, favelas, extrema pobreza, delinquência 
são efeitos colaterais dessa rápida concentração urbana e desregulada, afetando diretamente o 
discurso ambiental. 

A complexidade ambiental é refletida, não deixando de ser paradoxal em suas diversas 
correntes. Ao pensar-se em impactos, cidades, trouxe a ocorrência do planejamento urbano, 
engendrada na discussão de um planejamento democrático para um meio ambiente qualitativo não 
segregador versus o mercado neoliberal vigente. Eis um desafio urbano, no entendimento da atuação 
dos distintos atores sociais e suas funcionalidades, tanto na esfera política, como administrativa, 
econômica e social, em que a eficiência de possíveis políticas metropolitanas dependerá de sua 
articulação com projetos nacionais que busquem formas de inserção mais favoráveis aos segmentos 
sociais em situação de exclusão social. 

A cidade caracteriza-se como locus de intensa divisão funcional/social do trabalho concentrada 
no espaço e é potencializada ou comprometida por ambiente construído e cristalizado desde períodos 
mais remotos. Esta divisão social reflete-se na diferenciação e espacialização funcional no uso do 
solo, na forma de separação entre local de trabalho e de moradia, de distritos especializados, da 
segregação residencial no espaço, etc. O rebatimento entre uma e outra diferenciação não é mediado 
por ambiente construído cuja destruição ou adaptação a novos usos envolvem custos elevados. 
Tais mediações são afetadas por fatores como: a miopia dos interesses que concorrem no mercado 
imobiliário, os conflitos de planejamento entre o bem-estar de distintas gerações, a sobrevivência 
política dos administradores etc. Mais além desses fatores, há que considerar também problemas 
técnicos de ajustamento entre as depreciações físicas, morais, econômica dos itens que compõem 
o ambiente construído, e que determinam os ritmos de modulação ou metamorfose urbana. 

Esses problemas, internalizados em larga medida no sistema financeiro, decorrem tanto do 
progresso técnico como da transformação de valores sociais e culturais. Todas essas dificuldades 
assumem conotação própria nas formações urbanas dos países em desenvolvimento como o Brasil. 
As estruturas menos favorecidas manifestam-se em escala ampliada no desenvolvimento desigual 
do espaço. A durabilidade das políticas públicas existe enquanto conceito híbrido à durabilidade 
das cidades que procuram legitimar-se enquanto inovação e lançar-se a competitividade por meio 
de estratégias que fortalecem a sua promoção à competição global. O local e o global modificam 
o seu grau de nitidez, conforme os interesses especulativos do capital, do poder. Por isso, hora 
o local está a serviço do global e vice-versa. Dinâmica cíclica acompanhada de complexidade dos 
distintos atores sociais que se incluem neste contexto.

PROBLEMÁTICA

Busca-se analisar e propor diretrizes de políticas públicas ambientais no âmbito da administração 
pública e empoderamento da sociedade civil no contexto de apropriação e democratização do Estado 
de Pernambuco, destacando o surgimento do item impacto ambiental e suas variáveis em cidades 
pernambucanas. Recorre-se a uma temática com a preocupação de realizar uma discussão vivida 
pelas populações urbanas.



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 426-432. ISBN 978-85-63800-17-6

Rodrigues428

diagramação: letra1@editoraletra1.com

O trabalho irá apresentar ponderações de ordem metodológica e conceitual dialéticas para 
encontrar um caminho e pensar a trajetória ambiental em suas escalas espaciais, especialmente 
de ordem local e global. 

No conflito instala-se a crise urbana. Em que segundo a velha medicina hipocrática, como 
doença, a palavra crise surge, trazendo duas possibilidades, num momento decisivo: ou o paciente 
morreria, ou, pelo contrário, uma reação provocada pela própria crise levaria ao processo de cura. 
Expressando um espírito semelhante, o ideograma chinês para “crise” compõe-se de dois símbolos 
com significados que se fundem “risco” e “oportunidade”. Desta forma os riscos ambientais que 
serão investigados ocorrem versus a oportunidade de cidadãos desterritorializados com relação 
ao acesso para uma vida regrada de mínimas condições de sobrevivência, distantes de possíveis 
oportunidades para uma vida melhor. Será esboçado um quadro geral das situações vividas por 
estas populações em Pernambuco. 

Ao identificar as cidades objeto da presente pesquisa e verificar as políticas públicas existentes 
o trabalho irá apresentar uma reflexão que irá contribuir para o surgimento de ponderações, 
especialmente aos planejadores urbanos que observam a insustentabilidade dos importantes 
centros populacionais.

A “ecologização” do debate sobre o “desenvolvimento sustentável”, ou seja, a concentração 
das discussões sobre as relações sociedade em detrimento da reflexão sobre as relações sociais 
significa um estreitamento rude do horizonte reflexivo sobre o desenvolvimento em geral e urbano 
em particular enquanto questão política e ideológica, inaugurada nos anos 80, acompanhada por 
uma mistura asfixiante de conservadorismo e conformismo. Como disse Milton Santos, vivencia-se 
uma “involução metropolitana”, no que tange a deterioração das condições de vida e habitabilidade, 
atingindo o grau de segregação sócio-espacial levando com isso a uma suburbanização ampliada. 
Neste debate, vivenciaremos diversos fatores que giram em torno do tema proposto e que devem 
ser salientados para entendermos a lógica vivida nos centros urbanos. Sendo assim, a degradação 
ambiental está intimamente ligada aos subprodutos da urbanização capitalista periférica que são 
a pobreza e a segregação. 

INTERLOCUÇÃO TEÓRICA

Os Impactos Ambientais e a durabilidade das cidades estão intimamente interligadas por 
meio de uma questão mais ampla, reconhecida como questão ambiental. A partir desta reflexão, 
faz-se um recorte das cidades globais e locais. A cidade Global busca economizar o tempo, uso 
intensivo das tecnologias da informação, gerando uma cultura da urgência, do excesso de trabalho. 
Distanciando suas preocupações com a natureza, gerando uma crise que se localiza na cidade, mas 
tem suas raízes além de suas fronteiras. 

No entanto, as cidades locais privilegiam as dimensões ecológicas e culturais, fazendo com 
que ocorra o desenvolvimento local e global em ritmos naturais, reintroduzindo a sazonalidade 
evolutiva urbana. Destacando-se o território como articulador dos distintos espaços, economias 
e temporalidades.

A partir do pressuposto de território como organizador político em uma dimensão produtora 
do consumo do qual os indivíduos e as empresas dependem dos movimentos de capital, não poder-
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se-ia deixar de inferir o conceito de impacto ambiental como condicionador da ação humana sobre 
o Meio Ambiente sem antes particularizar algumas facetas destas ações humanas e dos diversos 
vetores que caracterizam este meio ambiente vivido.

O processo de urbanização que leva a exposição da pobreza, risco ambiental e com isso aos 
seus sintomas como a delinqüência, gerando os impactos negativos que faz parte do relacionamento 
sistêmico entre população e poder público. Desta forma o desafio não se restringe às concepções 
de um urbanismo ecologizado que se satisfaça em economizar espaço, energia, vendendo o 
verde como marketing, mas pensar um novo modelo de desenvolvimento urbano, visando a 
democratização destes territórios para desta maneira atuar em busca da qualidade de vida. A 
durabilidade das políticas públicas existe enquanto conceito híbrido à durabilidade das cidades que 
procuram legitimar-se enquanto inovação e lançar-se a competitividade por meio de estratégias 
que fortalecem a sua promoção à competição global. O local e o global, hoje, modificam o seu grau 
de nitidez, conforme os interesses especulativos do capital, do poder. Por isso, hora o local está a 
serviço do global e vice-versa. Dinâmica cíclica acompanhada de complexidade dos distintos atores 
sociais que se incluem neste contexto.

O Meio Ambiente busca sua constituição no campo da política pela categoria poder, pensando 
na organização do território, sendo assim o desafio será identificar os possíveis impactos num campo 
regido pelo envolvimento de interesses especulativos espacialmente desiguais. O Meio Ambiente 
pode ser visto, pouco a pouco, como um quase setor da economia (macroeconomia), oferecendo 
oportunidades para uma ecocracia emergente, criando-se novas instâncias governamentais 
carregadas de um determinismo naturalista.

O desenvolvimento sustentável busca seu atributo na temporalidade, ou seja, o tempo 
presente para o futuro acrescido de um sentido ético. Segundo Guimarães, “há mais de cem 
definições identificadas na literatura sobre Desenvolvimento Sustentável” (1977, p.22). Apreende-
se Desenvolvimento Sustentável como: “aquele que atende as necessidades do presente sem 
comprometer as possibilidades das gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades”. 

Em que o relatório Brundtland lançou no debate público internacional à noção de 
sustentabilidade, em 1987. Destacando a eficiência (combate ao desperdício); a equidade (princípios 
de justiça e ecologia); autosuficiência (prega a desvincilação de economias nacionais dos fluxos do 
mercado mundial); ética (debate sobre os valores do bem e do mal).

Entretanto, a sustentabilidade, almejada nas cidades acentua a sua insustentabilidade, 
representada pela incapacidade de as políticas urbanas adaptarem a oferta de serviços urbanos à 
quantidade e a qualidade das demandas sociais. Por exemplo, cada um real investido em saneamento 
básico no Brasil propicia uma economia em atendimento médico de cinco reais, ou seja, quanto mais 
se investe na melhoria da qualidade de vida da população, mais o Estado economiza com gastos que 
poderiam ser desnecessários e aplicados em outros setores como a Educação. Tais deficiências com 
relação aos gastos públicos acabam por provocar nas cidades um desequilíbrio entre necessidades 
quotidianas da população e os meios de as satisfazer, entre a demanda por serviços urbanos e os 
investimentos em redes e infra-estrutura, designando um processo de instabilização das bases 
de legitimidade dos responsáveis pelas políticas urbanas, aos quais pode provar, por um lado, a 
incapacidade de imprimir eficiência na administração dos recursos públicos ou, por outro lado, a 
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indisposição de democratizar o acesso aos serviços urbanos. 

METODOLOGIA

A reflexão ocorrerá inicialmente por meio de um traçado histórico a respeito do surgimento 
dos impactos ambientais no Brasil, logo após será realizado um paralelo com o surgimento do termo 
desenvolvimento sustentável, sustentabilidade e suas implicações no modo de vida urbano do 
Estado de Pernambuco. Dados serão analisados de cidades localizadas nas principais sub-regiões do 
Estado: Zona Litorânea, Zona da Mata, Agreste e Sertão através das políticas públicas ambientais 
desenvolvidas considerando os contextos políticos, econômicos e sociais das cidades investigadas 
na pesquisa. Desta forma poderá ser feita uma radiografia das políticas públicas ambientais do 
Estado enriquecendo o debate na cidade de Recife, destacando seu papel enquanto um organismo 
articulador do Estado.

Através de uma visão dialética, a análise propõe enfrentar a complexidade. De acordo com 
os nossos precedentes históricos passamos por uma generalidade, depois um mecanicismo e 
distanciamento entre a ciência, a arte e a filosofia e vive-se em um emaranhado de processos 
de inovação, de teorias catastróficas, de novas organizações, arranjos econômicos dos quais os 
cidadãos são organismos que fluem e se articulam nos espaços urbanos. Os levantamentos de 
dados ocorrerão através de pesquisas bibliográficas e dados da administração. 

A análise configura o fato de explicar, interpretar as questões alicerces do processo científico 
moderno emoldurando-os como objetos tangíveis, em designação da austeridade que resulta 
em um estabelecer coerente, discorrem compreender a iminência do empírico para descobrir o 
conhecimento estabelecido na conservação da cultura entremeando outras tantas interpretações 
através do sujeito. No uso de seus recursos, as cidades devem ser eficientes, mas também, econômica 
em conflitos sociais, o que requer dos pensadores urbanos não só competências para a organização 
do espaço citadino, mas também para a pacificação social, eis um grande desafio. 

Segundo a legislação brasileira (Resolução, Conselho Nacional do Meio Ambiente -CONAMA- 
001, de 23.01.1986) impacto ambiental é “qualquer alteração das propriedades” causada por qualquer 
forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetam: 
I- a saúde, a segurança e o bem estar da população; II- as atividades sociais econômicas; III- a biota; 
IV- as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e V- a qualidade dos recursos ambientais. 

Deste modo, juridicamente, o conceito de impacto ambiental refere-se exclusivamente aos 
efeitos da ação humana sobre o meio ambiente. Portanto, fenômenos naturais, como: tempestades, 
enchentes, incêndios florestais por causa natural, terremotos e outros, apesar de poderem provocar 
as alterações ressaltadas não caracterizam como impacto ambiental. 

Mundialmente a conceituação do que seja impacto ambiental em termos jurídicos datam 
do período da resolução industrial e esta tem sido alterada de forma dinâmica. Fato que se deve 
aos diferentes tipos de atividades humanas que podem dar origem a formas de matérias e, ou, 
energias que afetam o meio ambiente. No entanto, a adição de sistemáticas para a avaliação de 
impactos ambientais teve início somente na década de sessenta. 

Na determinação de dispositivos legais, um dos países pioneiros na determinação destes 
dispositivos para a definição de objetivos e princípios da política ambiental foi os Estados Unidos 
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por meio da Lei Federal denominada “National Environment Policy Act – NEPA”, aprovada em 
1969. Desta forma, passou-se a exigir que todos os empreendimentos com potencial impactante 
procedessem, dentre outras obrigações: a identificação dos impactos ambientais, a caracterização 
dos efeitos negativos e a definição de ações e meios para mitigação dos impactos negativos. Diante 
dos reflexos da aplicação do NEPA, organismos internacionais como a ONU, BID e BIRD passaram 
a exigir em seus programas de cooperação econômica a observância dos estudos de avaliação de 
impacto ambiental. 

No Brasil, nacionalmente, o primeiro dispositivo legal associado à Avaliação de Impactos 
Ambientais aconteceu através da aprovação da Lei Federal 6.938 de 31.08.1981. Esta lei estabelece 
a Política nacional do Meio Ambiente e firma o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) 
como órgão executor. O SISNAMA é constituído pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Municípios e pelas Fundações instituídas pelo poder público. Sendo a 
estrutura do SISNAMA estabelecida em seis órgãos conforme descrição feita a seguir: a- Órgão 
Superior, Conselho de Governo; b- Órgão Consultivo e Deliberativo, Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (CONAMA); c- Órgão Central, Ministério do Meio Ambiente (MMA), dos recursos 
Hídricos e da Amazônia Legal; d- Órgão executor, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); e- Órgãos Seccionais, órgãos ou entidades da Administração 
Pública Federal e, ou, Estaduais direta ou indiretamente responsáveis pelo controle e fiscalização de 
atividades capazes de provocar a degradação ambiental; f- Órgãos locais, ou entidades municipais 
responsáveis pelo controle e fiscalização das atividades mencionadas no item anterior, respeitadas 
às respectivas jurisdições. A coleta de dados acontecerá nas Prefeituras, com a identificação dos 
impactos ambientais concomitante as políticas públicas esboçadas localmente e perspectivas 
eficazes para a realidade local.

Faz-se imprescindível a instauração de um novo modelo de gestão urbana, baseado na 
regulação pública dos interesses privados, o que pressupõe um poder político legitimado pela 
credibilidade democrática, honestidade e eficiência. Analisar e mediar diretrizes das políticas 
públicas ambientais do Estado de Pernambuco assegura um caminho para a sustentabilidade e a 
construção de um arcabouço histórico da relação existente entre realidade histórica e ideal político. 
Os processos sociais e as políticas públicas deverão coexistir. Pensar a política pública ambiental 
das cidades pernambucanas significa incorporar à cidade real concomitante a mudança acelerada 
do cenário mundial.

RESULTADOS PARCIAIS

Os Impactos Ambientais e a durabilidade das cidades estão intimamente interligados por 
meio de uma questão mais ampla, reconhecida como questão ambiental. A partir desta reflexão, 
faz-se um recorte das cidades locais. A cidade Global busca economizar o tempo, uso intensivo das 
tecnologias da informação, gerando uma cultura da urgência, do excesso de trabalho. Distanciando 
suas preocupações com a natureza, gerando uma crise que se localiza na cidade, mas tem suas 
raízes além de suas fronteiras.

 No entanto, as cidades locais privilegiam as dimensões ecológicas e culturais, fazendo com 
que ocorra o desenvolvimento local e global em ritmos naturais, reintroduzindo a sazonalidade 



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 426-432. ISBN 978-85-63800-17-6

Rodrigues432

diagramação: letra1@editoraletra1.com

evolutiva urbana. Destacando-se o território como articulador dos distintos espaços, economias 
e temporalidades. 

A partir do pressuposto de território como organizador político em uma dimensão produtora 
do consumo do qual os indivíduos e as empresas dependem dos movimentos de capital, não se 
poderia deixar de inferir o conceito de impacto ambiental como condicionador da ação humana 
sobre o Meio Ambiente sem antes particularizar algumas facetas destas ações humanas e dos 
diversos vetores que caracterizam este meio ambiente vivido. O processo de urbanização que leva a 
exposição da pobreza, risco ambiental e com isso aos seus sintomas como a delinquência, gerando 
os impactos negativos que faz parte do relacionamento sistêmico entre população e poder público. 

No conceito de impacto ambiental, presente na Resolução do CONAMA 001, de 23.01.1986, 
citado durante o transcorrer desta reflexão, legitima-se de forma intrínseca a necessidade de 
profundas transformações no planejamento urbano para o cumprimento de tais exigências. Em que 
as desigualdades territoriais impactantes originam-se na desigual correlação de forças econômicas 
e políticas, que se alimentam de tal desigualdade e que buscam o paraíso utópico da cidade virtual 
revelando a especulação de grandes empreendimentos, prevalecendo à perpetuação da durabilidade 
das cidades. Desta forma não a como separar os problemas ambientais mais aflitivos da época 
vivida, dos processos de urbanização em geral, e da estruturação intra-urbana em particular. O 
texto permitirá o debate e a promoção de uma reflexão da necessidade de pensar e legitimar as 
políticas públicas ambientais.
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RESUMO. A conferência de Estocolmo, constitui-se em uma etapa importante e histórica para a evolução do tratamento 
das questões ambientais no plano internacional e também no âmbito interno de grande parte dos países. Após o 
surgimento da agenda ambiental internacional (Estocolmo, 1972) o Brasil continua exercendo um importante papel 
no cenário de negociações e acordos internacionais. Assim, em um mundo no qual as fronteiras políticas se tornam 
cada vez mais voláteis e a velocidade de informações aumenta exponencialmente, novas questões, políticas e atores 
assumem o protagonismo no cenário internacional, em especial na área ambiental. Nesse contexto, é importante 
destacar que em 2013 a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) teve como 
tema de sua campanha institucional a Cooperção Internacional pela Água. De acordo com UNESCO há no mundo 
263 bacias hidrográficas com corpos d’água transfronteiriços e 145 países que possuem seus territórios dentro dessas 
bacias. Um total de 33 desses Estados encontra-se totalmente inseridos em bacias hidrográficas transfronteiriças 
ou possuem mais de 90% de seu território contido em áreas de drenagem de rios compartilhados com outros países. 
Assim, interessa-nos, neste trabalho evidenciar a experiência de gestão e governança ambiental pelas águas na 
fronteira entre Brasil e Uruguai, trazendo como objeto de análise o Tratado de Cooperação para o Aproveitamento 
dos Recursos Naturais e o Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim - Decreto nº 81.351 de 17 de Fevereiro de 
1978. A problemática da governança territorial nas fronteiras, por exemplo, em uma perspectiva histórica destaca-
se em razão dos países, em sua maioria, aplicarem regulações específicas para suas áreas de fronteira, geralmente 
qualificadas como “zonas” ou “faixas de segurança”. A agenda internacional do meio ambiente tem trazido relevantes 
trabalhos para o desenvolvimento de ações em prol de um regime transnacional, na convergência do plano ambiental 
internacional: o exemplo da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano; a Conferência do Rio de 
Janeiro em 1992 – Rio 92 – denominada Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento; a 
Conferência de Johanesburgo, África do Sul, em 2002; e a Conferência Rio + 20 também na cidade do Rio de Janeiro; 
bem como, os demais instrumentos da ordem ambiental internacional como: Relatório de Brundtland; Protocolo de 
Kyoto; Convenção do Clima e a convenção da Biodiversidade. Por fim, esta proposta de estudo revela-se desafiadora, 
não somente pelo tema a ser discutido, mas, sobretudo, quando neste ano (2013) a Secretaria de Assuntos Estratégicos 
(SAE) da Presidência da República lançam na primeira edição da Série Estudos Estratégicos, tendo como tema os 
estudos sobre Água e Desenvolvimento Sustentável - Recursos Hídricos Fronteiriços e Transfronteiriços do Brasil.

Palavras-chave. Geopolítica Ambiental, Fronteira, Governança Ambiental.

ABSTRACT. The Stockholm Conference, constitutes an important and historic step for the evolution of the treatment 
of environmental issues at the international level and also within most countries. After the emergence of the 
international environmental agenda (Stockholm, 1972) the Brazil continues to exercise an important role in the 
scenario of negotiations and international agreements. So, in a world in which the political boundaries become 
increasingly volatile and the speed of information increases exponentially, new issues, policies and actors assume 
the leading role in the international arena, particularly in the environmental area. In this context, it is important 
to highlight that in 2013 the United Nations Educational, scientific and Cultural Organization (UNESCO) had as a 
theme of his campaign For International institutional by water. According to UNESCO’s worldwide 263 watersheds 
with transboundary water bodies and 145 countries that have their territories within these basins. A total of 33 of 
these States is fully inserted into cross-border river basins or own more than 90% of its territory contained in the 
drainage areas of rivers shared with other countries. Thus, we are interested in, in this work highlight the experience 
of management and environmental governance by the waters on the border between Brazil and Uruguay, bringing 
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as object of analysis the Treaty of Cooperation for the exploitation of natural resources and the development of the 
basin of Lagoa Mirim-Decree nº 81,351 of February 17, 1978. The problem of territorial governance across borders, 
for example, in a historical perspective stands out on account of the countries mostly apply adjustments specific to 
their border areas, usually qualified as “zones” or “security” tracks. The international agenda on the environment have 
brought relevant works for the development of actions in favour of transnational arrangements, at the convergence 
of international environmental plan: the example of the United Nations Conference on Human Environment; the 
Conference of Rio de Janeiro in 1992 – Rio 92 – called the United Nations Conference on environment and development; 
the Conference in Johannesburg, South Africa, in 2002; Rio + 20 Conference and also in the city of Rio de Janeiro; 
as well as other instruments of international environmental order as: Brundtland report; The Kyoto Protocol; The 
climate Convention and the Biodiversity Convention. Finally, this proposed study proves to be challenging, not only 
for the topic to be discussed, but, above all, when this year (2013) Strategic Affairs Secretariat (SAE) of the Presidency 
of the Republic roll the first edition of Strategic Studies series, having as theme the studies on water and Sustainable 
Development-Border and cross-border water resources of Brazil.

Keywords. Environmental Geopolitics, Border, environmental governance.

APRESENTAÇÃO DO TEMA

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) teve 
como tema principal para o ano de 2013 a Cooperação Internacional pela Água. Nesse sentido, 
este trabalho visa exibir os desafios da gestão, cooperação e governança internacional pelas águas 
em áreas de fronteira entre países. Interessa-nos, evidenciar a experiência de gestão, cooperação e 
governança na fronteira entre a República Federativa do Brasil e a República Oriental do Uruguai, 
trazendo como objeto de estudo e discussão o Tratado de Cooperação para o Aproveitamento dos 
Recursos Naturais e o Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim - Decreto nº 81.351 de 17 de 
Fevereiro de 1978 – que prevê a estreita colaboração entre os países para promover o desenvolvimento 
integral da Bacia da Lagoa Mirim, localizada na fronteira entre os dois países. 

Assim, este trabalho abrange uma discussão relacionada a temas como: cooperação, gestão 
e governança ambiental internacional, em especial entre Brasil-Uruguai. O objetivo central deste 
trabalho é analisar o processo de gestão e cooperação pela água na fronteira Brasil-Uruguai, 
evidenciando as representações institucionais locais, regionais e nacionais; identificando também 
o modelo de gestão estabelecido por Brasil e Uruguai a partir do o Tratado e principalmente o 
tratamento do tema ambiental. O presente trabalho utilizou-se principalmente do método de 
abordagem qualitativo, possibilitando identificar os aspectos sociais, históricos e ambientais 
deste processo de gestão e cooperação internacional pelos recursos naturais na fronteira entre os 
referidos países. 

Nesse sentido, a abordagem qualitativa deste processo socioambiental revelou um conjunto de 
relações sociais na produção e reprodução da vida social na e da fronteira, tornando-se, seguramente, 
a abordagem mais apropriada para análise e interpretação dos processos sociais construídos a 
partir do estabelecimento do Tratado de Cooperação para o Aproveitamento dos Recursos Naturais 
e o Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim na fronteira Brasil – Uruguai. Para a efetivação 
deste estudo também foram realizadas pesquisas bibliográficas e principalmente documental. A 
pesquisa bibliográfica permitiu o estudo e discussão de temas como: a questão ambiental em nível 
internacional, governança como processo de gestão ambiental; a cooperação internacional pelos 
recursos naturais; fronteira; gestão internacional de águas; tratados e acordos internacionais 



GESTÃO AMBIENTAL TRANSFRONTEIRIÇA: DESAFIOS A GOVERNANÇA... 435

diagramação: letra1@editoraletra1.com

Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 433-444. ISBN 978-85-63800-17-6

sobre a gestão de recursos naturais e principalmente, hídricos. A pesquisa documental teve como 
principal objeto de análise o Tratado de Cooperação para o Aproveitamento dos Recursos Naturais 
e o Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim, além de outros documentos relacionados a gestão 
e a cooperação pelas águas da Bacia da Lagoa Mirim, procedidos a partir da assinatura do referido 
Tratado.

PROBLEMÁTICA/QUESTÃO CENTRAL

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) tem 
como tema principal para o ano de 2013 a Cooperação Internacional pela Água. Nesse sentido, 
este trabalho visa exibir os desafios da gestão e da cooperação pelas águas em áreas de fronteira 
entre países. Interessa-nos, evidenciar a experiência de gestão e cooperação pela água na fronteira 
entre a República Federativa do Brasil e a República Oriental do Uruguai, trazendo como objeto 
de estudo e discussão o Tratado de Cooperação para o Aproveitamento dos Recursos Naturais e o 
Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim - Decreto nº 81.351 de 17 de Fevereiro de 1978 – que 
prevê a estreita colaboração entre os países para promover o desenvolvimento integral da Bacia 
da Lagoa Mirim, localizada na fronteira entre os dois países. 

Nesse contexto, cabe destacar que o presente estudo revela-se desafiador, não somente pelo 
tema a ser escolhido, mas, sobretudo, quando em 2013 a Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) da 
Presidência da República do Brasil editou em primeira edição da Série Estudos Estratégicos, os estudos 
sobre Água e Desenvolvimento Sustentável - Recursos Hídricos Fronteiriços e Transfronteiriços 
do Brasil. O presente trabalho também se justifica na tentativa de evidenciar a importância do 
conhecimento e reconhecimento dos instrumentos legais – Tratados e Acordos Internacionais – 
relacionados ao tema ambiental e suas implicações em nível local, regional e transnacional.

INTERLOCUÇÃO TEÓRICO-CONCEITUAL

Em uma discussão sobre a definição de fronteiras ou espaços transfronteiriços estuda-se 
variedades de conceitos, muitas vezes divergentes em suas definições. Na literatura contemporânea, 
há várias afirmações para a conceituação do termo ou a caracterização deste espaço sensível aos 
Estados. Entre as principais encontram-se afirmações como: lacunas de um país para outro; áreas 
complicadas de se viver, convívio social praticamente inexiste ou baixa densidade de relações sociais. 
A concepção de fronteira está nitidamente associada às disputas, controle pelo Estado, perda da 
liberdade de ir e vir e também às guerras. Nos últimos anos, identificam-se mais intensamente 
diversas áreas do conhecimento debatendo a temática fronteiriça, remetendo a esta, significados 
distintos entre a perspectiva tradicional e a crítica. 

Para Nogueira (2007, p. 29) “as origens políticas do conceito de fronteira estão associadas à 
própria formação dos Estados-nacionais, que no processo de consolidação tiveram, e ainda tem que 
demarcar claramente linhas divisórias, visto implicar da ordem, da norma e do poder instituído”. 
Nesse sentido, segundo Machado (1998:41) o termo fronteira “implica, historicamente, aquilo 
que sua etimologia sugere – o que está na frente. A origem histórica da palavra mostra que seu 
uso não esta associado a nenhum conceito legal e que não é um conceito essencialmente político 
ou intelectual”. A percepção tradicional toma a fronteira como corte, limite, descontinuidade, 
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barreira entre Estados Nacionais, enquanto a geopolítica a vê como um órgão periférico do Estado 
que tanto pode ser receptora de influências, como pode ser polo de irradiação. A fronteira pode 
ser compreendida, também, como meio de articulação dos Estados para manter seus respectivos 
limites, isso implica no desenvolvimento de uma espécie de ciência de demarcação. 

De acordo com Sarquis (1996:60) as fronteiras podem ser consideradas “amplas franjas 
territoriais de um lado e de outro das linhas de demarcação geográficas políticas, na qual convivem 
populações com particularidades próprias que as diferenciam de outras partes dos territórios 
nacionais”. No caso do Brasil, a concepção e normatização das áreas de fronteira têm características 
marcantes no processo de demarcação política. De acordo com Silva (2009:46) “neste espaço de 
convivência fez-se necessário articular uma série de funções normativas jurídicas e políticas, como 
a estratégia adotada pelo Brasil voltada para defesa nacional. Esta medida delimita um espaço 
interno que ocupa 27% do território nacional e carrega em seu bojo a ideia de soberania, conforme 
é estabelecido na Constituição Federal Brasileira de 1988 (art. 20, parágrafo2)”. Mais precisamente, 
na fronteira entre Brasil e Uruguai, segundo Navarrete (2006, p. 1) “a fronteira entre os dois países 
tem uma extensão de 1.068,1 km e está perfeitamente “demarcada” por marcos de fronteira”. 

Historicamente, a questão fronteiriça entre Brasil e Uruguai, no século XIX esteve marcada 
por diversas batalhas e ataques em constantes movimentos de recuos e avanços, permeados por 
tratados diplomáticos firmados entre as novas nações que se consolidavam. Neste período, esta 
fronteira binacional foi marcada por constantes disputas territoriais, conformando assim, um cenário 
de litígios e disputas. Na fronteira em análise, as articulações estabelecidas entre seus habitantes 
abrangem vários aspectos e acordos que foram sendo firmados sem constrangimentos entre os 
municípios e, principalmente, através das instituições, que transformaram o espaço territorial 
em uma fronteira aberta. A complexidade de fatores que permeiam a realidade fronteiriça entre 
países, é desafiadora para o Brasil, e nesse sentido é importante destacar algumas características 
deste espaço singular de aproximadamente 15.700 km, limitando-se com dez (10) países da 
América do Sul, abrangendo onze (11) estados e quinhentos e oitenta e oito municípios (588), a 
linha de fronteira, em especial com os países do Mercosul, abarca 69 municípios e uma população 
estimada em 1.438.206 habitantes. 

Também é importante ressaltar que o limite internacional brasileiro possui 6.455 km de 
fronteira seca e 9.523 de águas. A legislação ambiental brasileira, avalizada pela constituição 
Federal de 1988, destaca-se no cenário mundial como uma das mais consistentes e consolidadas, 
inclusive trazendo em seu bojo, desde 1988, o Direito Penal Ambiental. Nesse contexto, o meio 
ambiente vem demonstrando ser uma variável importante e estratégica nos rumos das diferentes 
sociedades. Assim, pode-se afirmar que a gestão ambiental é um modelo de administração, 
adotado com o objetivo de promover ações de manutenção e recuperação do ambiente natural, 
no sentido de atender as necessidades individuais e coletivas. A gestão das águas fronteiriças e 
transfronteiriças, por exemplo, tornam-se cada vez mais desafiadoras para os diferentes países. 
As águas internacionais, por exemplo, são as águas transfronteiriças, compostas por rios e bacias 
hidrográficas que abrangem os territórios de duas ou mais nações. Podem ser rios contíguos (servem 
de linha divisória, fronteira) ou rios sucessivos (cortam mais de um Estado). A conceituação de bacia 
hidrográfica internacional determina que rios principais ou secundários de um rio internacional 
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sejam também considerados internacionais. 
Brasil, Argentina, Uruguai, Bolívia e Paraguai tem adotado o conceito de bacia de drenagem 

internacional, estabelecido com a assinatura do Tratado da Bacia do Prata (1969) que prevê a 
utilização de princípios de cooperação na gestão de recursos hídricos integrados. Nesse contexto, 
o termo governança surge, por exemplo, ao final da década de oitenta de forma dispersa e com 
significados distintos. Em determinado momento associado à noção de regime internacional, 
ora ao conceito de ordem global. Por sua vez, as mudanças das duas últimas décadas do século 
XX ampliaram o sentido e uso desse termo, que passou a incorporar a necessidade de repensar a 
forma de exercer a política em um mundo marcado pelo pós-Guerra Fria, pela globalização, pelo 
enfraquecimento dos Estados e pelo surgimento de novas organizações internacionais. Assim, 
pode-se dizer que a governança surge como uma alternativa para a crise de governabilidade que 
se refletia na exaustão ou limitação das formas tradicionais de intervenção estatal em solucionar 
os problemas contemporâneos. 

De acordo com ROSENAU (2000:15) as semelhanças e distinções dos conceitos de governança 
e de governo podem ser definidas da seguinte forma:

os dois conceitos referem-se a um comportamento visando a um objetivo, a atividades orientadas para metas, a 

sistemas de ordenação; no entanto, governo sugere atividades sustentadas por uma atividade formal, pelo poder 

de polícia que garante a implementação das políticas devidamente instituídas, enquanto governança refere-se a 

atividades apoiadas em objetivos comuns, que podem ou não derivar de responsabilidades legais ou formalmente 

prescritas e não dependem, necessariamente, do poder de polícia para que sejam aceitas e vençam resistências. Em 

outras palavras, governança é um fenômeno mais amplo do que governo; abrange as instituições governamentais, 

mais implica também mecanismos informais, de caráter não governamental, que fazem com que as pessoas e as 

organizações dentro da sua área de atuação tenham uma conduta determinada, satisfaçam suas necessidades 
e respondam às suas demandas.

Atualmente apesar da extensa literatura sobre o tema e das tentativas para defini-lo não 
existe um conceito único de governança. Esse termo pode ser interpretado de diversas formas, 
segundo os grupos que dele se apropriam e de acordo com a escala utilizada. No caso internacional 
o termo pode ser entendido como: a) sistema composto por Estados, instituições internacionais e 
movimentos sociais com expressão internacional, b) uma forma de expressar como se organiza o 
sistema de relações internacionais sem recorrer a uma autoridade suprema; c) os múltiplos meios 
de atingir a cooperação entre os Estados para que esses obtenham seus interesses nacionais, d) o 
fortalecimento das instituições globais, internacionais e regionais, e) a evolução do direito e das 
normas internacionais que regulam temas comuns aos Estados, como ambiente, espaço, segurança, 
entre outros (VILLAR, 2012).

No caso dos recursos hídricos transfronteiriços, a governança vai se fundamentar em três 
pilares elementares, tais como: o primeiro é representado pelas organizações internacionais 
intergovernamentais, como, por exemplo, a UNESCO, UNEP e UNDP, que têm desempenhado 
um papel de destaque na coordenação das políticas internacionais de meio ambiente e águas e 
na definição dos temas da agenda ambiental global. O segundo se baseia no direito internacional 
do meio ambiente e das águas doces e seu calidoscópio de instrumentos de graus normativos 
distintos provenientes dos vários atores internacionais. A terceira base é representada pelos 
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mecanismos de financiamento que fornecem os recursos econômicos necessários para avançar 
com as políticas ambientais internacionais, como é o caso das contribuições que financiam as 
diversas agências internacionais, ou os fundos captados pelo Banco Mundial ou outros bancos 
multilaterais (VILLAR, 2012)

Ainda de acordo com VILLAR (2012) “essas três dimensões da governança internacional 
têm como principal objetivo estimular a cooperação entre os Estados e promover a aplicação 
de mecanismos previstos na gestão integrada dos recursos hídricos (GIRH)”. De forma geral, a 
literatura sobre água considerou a governança das águas como um conceito que vai abarcar os 
sistemas políticos, legais, econômicos e administrativos disponíveis para a gestão dos recursos 
hídricos, ou seja, quais são os arranjos estruturais formais e informais existentes capazes de 
influir no processo de gestão dos recursos hídricos. Por sua vez, o conceito de gestão compreende 
o conjunto de ações estabelecidas para disciplinar as relações de uso da água diante do contexto 
socioambiental existente. 

Nesse contexto, a área de fronteira Brasil – Uruguai formada por municípios de pequeno e 
médio porte, e na sua maioria com a mesma vocação e problemas comuns, a criação de estruturas 
multimunicipais/regionais, com gerência regional transfronteiriça, possibilitando agilidade 
administrativa, mais resolutividade e a formação de parcerias para investimentos conjuntos que 
atendam a necessidades como a construção de escolas, hospitais, aterros sanitários, e outros, parece 
uma alternativa frente a governança deste território particular. Assim, é necessário reconhecer 
também que os processos de cooperação internacional e/ou de integração regional, bem como os 
processos de globalização geram consequentemente um reordenamento do espaço geopolítico nas 
áreas de fronteira entre países. 

Na atualidade a política externa brasileira tem se mostrado atuante e vigilante na manutenção 
do patrimônio hídrico e da soberania nacional. A atenção do Brasil ao uso de seus recursos hídricos 
data de longo tempo, sendo em 1934, com a criação do Código das Águas. Na América do Sul, com 
hidrografia de águas abundantes, há 37 bacias hidrográficas com recursos hídricos contínuos ou 
contíguos, e todos os 13 países da região compartilham alguma espécie de corpo hídrico – o território 
do Paraguai, por exemplo, encontra-se totalmente dentro de uma bacia com rios transfronteiriços. 
(BRASIL, 2013). Em termos de bacias hidrográficas, há as grandes bacias Amazônica e do Prata 
(Paraguai, Paraná e Uruguai), além de duas pequenas bacias onde se encontram rios-símbolo dos 
limites do país – o Oiapoque e o Arroio Chuí – respectivamente nas bacias Costeiras do Norte (no 
Amapá, fronteira com a Guiana francesa) e na bacia da Lagoa Mirim - São Gonçalo (delimitando 
as divisas com o Uruguai). Dentre as principais ações de abrangência internacional em que o Brasil 
é protagonista cabe destaque a organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), onde 
o potencial hídrico é compartilhado pelos países da Bacia Amazônica e as ações de cooperação 
são frequentes e necessárias, e a participação na convenção de Ramsar, que tem por objetivo a 
proteção e manejo sustentável de áreas úmidas. 

Atualmente essa convenção tem como prioridades o uso sustentável da biodiversidade e 
a gestão dos recursos hídricos. Nesse sentido, de acordo com levantamento da UNESCO, há no 
mundo 263 bacias hidrográficas com corpos d’água transfronteiriços e 145 países que possuem 
seus territórios dentro dessas bacias. Um total de 33 desses Estados encontra-se totalmente 
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inseridos em bacias hidrográficas transfronteiriças ou possuem mais de 90% de seu território 
contido em áreas de drenagem de rios compartilhados com outros países (BRASIL, 2013). Assim, 
os recursos naturais, bem como a gestão transfronteiriça dos bens ambientais em áreas de fronteira 
se constituem em grandes desafios na atualidade.  Tomando como exemplo as fronteiras do Prata, 
que compreendem cinco países sul-americanos - Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai -  
região de disputas territoriais seculares, foram os grandes rios que predominaram na demarcação 
dos limites internacionais.

RESULTADOS PARCIAIS/FINAIS 

Como visto anteriormente, entre as alternativas políticas na potencialização da integração 
e da cooperação fronteiriça encontram-se os Tratados, Protocolos e Acordos de cooperação multi 
e bilaterais, realizados entre os governos dos países interessados.  Contudo, são pactuações 
muitas vezes realizadas em nível nacional e nem sempre chegam onde deveriam ter vigência, ou 
seja, a fronteira. Nesse contexto, a diferenciação existente entre as estruturas sociais, políticas e 
econômicas, bem como a possível mobilização social nestas áreas particulares nos inquietaram 
ao ponto de pesquisar a articulação quanto à integração e a cooperação entre Brasil e Uruguai a 
partir da limitação geográfica, política e jurídica estabelecida pela Lagoa Mirim, no extremo sul 
da América do Sul.

Trata-se, em síntese, da exposição, estudo e discussão da experiência de gestão e cooperação 
pela água, tendo como objeto de análise o Tratado de Cooperação para o Aproveitamento dos Recursos 
Naturais e o Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim - Decreto nº 81.351 de 17 de Fevereiro de 
1978 - prevê a estreita colaboração entre os países para promover o desenvolvimento integral da 
Bacia da Lagoa Mirim, localizada na fronteira entre os dois países. A Bacia da Lagoa Mirim esta 
localizada nos limites internacionais entre a Brasil e Uruguai. Considerada transfronteiriça, com 
regime de águas compartilhadas (Tratado de Limites de 1909 e Tratado da Lagoa Mirim de 1977), 
abarca recursos hídricos em uma superfície (aproximada) de 62.250 Km², sendo 29.250 Km² (47%) 
no Brasil e 33.000 Km² (53%) no Uruguai. Em toda a Bacia, a Lagoa Mirim é o principal corpo 
d’água possuindo uma área aproximada de 3.750 Km² sendo 82% no Brasil e 18% no Uruguai, 
sendo o terceiro lago em extensão da América do Sul e declarada pela Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agricultura/FAO como Reserva Mundial de Água Doce. 

Nesse contexto, os países resolvem pela instalação de uma Comissão Mista da Lagoa Mirim. 
Como sede, a referida Comissão teria duas cidades, uma no Brasil - Porto Alegre e outra no Uruguai, 
na cidade de Trinta e Três. Em uma rápida análise sobre as deliberações do tratado observa-se que 
ambos os países tem direitos e deveres para em ambos os lados do limite político. Tem destaque 
também a passagem sobre as regras a exercerem e cumprirem, com o intuito de beneficiar todos 
os envolvidos, principalmente a Bacia da Lagoa Mirim e a população; o Tratado dá plenos direitos 
aos dois lados (Brasil - Uruguai), de criar, implantar projetos, na Bacia da Lagoa Mirim, fazendo 
com que a mesma seja beneficiada, além do bem estar da sociedade. Outro aspecto relevante da 
cooperação é que as partes envolvidas no tratado podem tomar qualquer atitude em prol da Bacia, 
sejam elas obras, projetos, pesquisas, programas, visando o aproveitamento dos recursos naturais 
ecologicamente. 
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Para a execução do tratado no caso de obras ou afins da Lagoa Mirim o órgão responsável é 
a CLM (Comissão Mista Brasileira - Uruguaia para o Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim), 
que tem poderes e deveres de responsabilidade total por essas execuções na Bacia, todas as atitudes 
tomadas ou planejamentos são registrados em Atas. Qualquer um dos Governos tem o livre 
passe de criar assuntos relacionados ao desenvolvimento econômico ou social da Bacia, existindo 
regras que definem os assuntos relacionados à navegação, conservação, preservação e exploração 
dos recursos vivos de maneira correta. Todos envolvidos são responsáveis pelo aproveitamento 
máximo de todos os processos e recursos que envolvam obras, projetos, ou até mesmo diretamente 
a água da Bacia, pois devem tomar as medidas corretas para não comprometer de forma alguma 
os recursos naturais. 

Entre os principais objetivos do Tratado estão: elevar e desenvolver o nível social e financeiro 
das pessoas que vivem ao redor da Bacia; fazer uso da água para fins domésticos, urbanos e 
industriais; controlar as inundações que ocorrem e regularizar os escoamentos para que não 
ocorram enchentes; agropecuária com melhores recursos, sistema de irrigação e drenagens; o 
amparo dos recursos minerais, vegetais e animais e o emprego adequado dos mesmos; fabricação, 
transmissão da energia elétrica de modo eficiente; aperfeiçoamento dos meios de condução e 
comunicação, e incremento, em exclusivo, do comércio marítimo; desenvolvimento industrial do 
território envolvido; e desenvolvimento de pesquisas, propósitos específicos de interesse mútuo.

De acordo com Alba et al (2010:22) “em decorrência do Tratado Brasil-Uruguai de 1909, 
foi criada em 1963 a Comissão da Lagoa Mirim (CLM), sob cuja proteção desenvolveu o Projeto 
Regional CLM/FAO/UNDP, no período 1965-1970”. Este projeto resultou na recomendação aos 
governos de ambos os países para a construção da barragem do São Gonçalo, com o objetivo de 
prevenir a intrusão de águas oceânicas (salinização), na Lagoa Mirim. Outra característica da Bacia 
da Lagoa Mirim é a sua importância para as relações diplomáticas entre Brasil e Uruguai. Pode-se 
afirmar que este tratado gerou as primeiras iniciativas de desenvolvimento regional integrado, 
sendo a Bacia da Lagoa Mirim o principal eixo articulador. 

Percebe-se que os tratados constituem o modo tradicional de formação do Direito internacional 
e são definidos de forma geral como “o ato jurídico por meio do qual se manifesta o acordo de 
vontades entre dois ou mais sujeitos de direito internacional” (VILLAR, 2012l). Assim, os tratados 
podem, de acordo com a Convenção de Viena, serem celebrados entre Estados, entre Estados e 
organizações internacionais, ou entre organizações internacionais. De acordo com Tratado de 
Limites de 1909 e o Tratado da Lagoa Mirim de 1977, a Bacia da Lagoa Mirim caracteriza-se por ser 
uma bacia transfronteiriça com regime de águas compartilhadas.  Ainda de acordo com Alba et al 
(2010:17) seu espelho d’água possui uma área de aproximadamente 3.749 Km², com comprimento 
de 185 Km, largura média de 20 Km e ligação à Lagoa dos Patos através do Canal São Gonçalo, 
que apresenta extensão de 76 Km. A Bacia se divide em oito bacias hidrográficas menores: (1) A 
Bacia do São Gonçalo (9.147 Km²), cujo o principal afluente é o Rio Piratini; (2) A Bacia do Arroio 
Grande (4.080 Km²) que incorpora dentre outros, o próprio Arroio Grande e o Arroio Chasqueiro; 
(3) A Bacia do Litoral (6.416 Km²), onde se localizam o Banhado do Taim, a Lagoa Mangueira e 
outras menores; (4) A Bacia do Tacuari (5.143 Km²); (5) A Bacia do Cebollati (17.328 Km²);  (6) A 
Bacia do Sarandi (1.266 Km²); (7) A Bacia do São Miguel (6.933 Km²), integrada pelo arroio São 
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Miguel e outros cursos hídricos de menor expressão; e (8) A Bacia do Rio Jaguarão (8.188 Km²). 
As bacias (1) a (3) se localizam em território brasileiro, as bacias (4) a (6) em território uruguaio 
e as bacias (7) a (8) na região da fronteira. 

A institucionalização e a instrumentalização de um processo de governança ambiental capaz 
de regular as relações estabelecidas entre diferentes Estados em áreas de fronteira se constituem 
atualmente em prioridade na agenda internacional contemporânea, fato que pode ser verificado 
pela grande mobilização internacional acerca destes temas. Contudo, cabe destacar que Brasil e 
Uruguai ao longo dos últimos trinta anos vem cooperando de maneira singular. Nesse contexto, de 
acordo com Vianna (2012:52) “destas negociações bilaterais resultou no final de 1963, o intercâmbio 
de Notas Reversais entre os Ministérios de Relações Exteriores de ambos os países. Nos termos 
deste acordo, foi criada a Comissão Mista Brasileiro-Uruguaia para o Desenvolvimento da Bacia 
da Lagoa Mirim (CLM), composta de uma Seção Brasileira e uma Delegação Uruguaia, a quem 
caberia coordenar as ações conjuntas relativas à bacia da lagoa Mirim”. Ainda segundo Vianna 
(2012:52) “o significado histórico destas iniciativas deve ser resultado – quase meio século após 
- por seu caráter diferenciado, talvez pioneiro no contexto sul-americano, no sentido de conjugar 
os esforços de dois países limítrofes para promover o desenvolvimento harmônico de uma bacia 
transfronteiriça, revelando uma visão prospectiva bem avançada para aquela época”.

Tais relações entre os países são estabelecidas sob a coordenação e encaminhamento dos 
Ministérios das Relações Exteriores, sendo prerrogativa do governo federal a assinatura de 
documentos envolvendo as relações no plano internacional.  As denominações mais comuns aos 
atos internacionais são: Acordos, Tratados, Convenção, Protocolo e Memorando de Entendimento. 
De acordo com Vianna (2012, p. 52) 

o projeto regional CLM/FAO/PNUD para o Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim teve 
inicio em meados de 1965 e foi concluído no final de 1970, quando da entrega de um amplo 
Relatório Final (Comprehensive and Summary Reports) abrangendo todos os estudos, pesquisas, 
dados coligidos e proposições formuladas em quase cinco anos de trabalho. O investimento 
total realizado pela FAO/PNUD e os governos do Brasil e Uruguai, através da CLM, alcançou 
um montante estimado, na época, em cerca de US$ 5 milhões, o que, em valores atuais (2007, 
aproximadamente 40 anos após) corresponde à expressiva cifra de US$ 31 milhões.

Para a realização das atividades do Projeto, no Brasil, as equipes brasileiras atuaram como 
suporte aos técnicos da FAO.  De acordo com Vianna (2012) entre os principais legados do projeto 
regional CLM/FAO/PNUD para o desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim, foi o grande acervo 
técnico cientifico elaborado, que segundo o autor caracteriza-se por ser “expressivo em termos 
de novas informações disponibilizadas sobre a realidade regional, e também, muito significativa 
quanto ao conjunto de recomendações e projetos propostos”. De acordo com Vianna (2012) o 
legado do Projeto consistia em: Acervo técnico científico: elaboração de inúmeras cartas geográficas 
em diferentes escalas; ampliação do banco de dados sobre as condições climáticas regionais; 
mapeamento semi detalhados dos solos; amplo estudo da disponibilidade de recursos hídricos, 
incluindo a extensão do histórico dos níveis d’água na lagoa Mirim para um período de 100 anos, 
avaliação da intensidade e frequência das estiagens e cheias e suas consequências sobre a economia 
regional; análise das condições socioeconômicas da região, indicando as principais carências e 
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limitações, bem como as potencialidades, além de um conjunto de recomendações e projetos, tais 
como: ante-projeto de estrutura de controle do Canal São Gonçalo, visando impedir a intrusão 
de aguas salinas na Lagoa Mirim, de modo a garantir a qualidade da agua para abastecimento 
urbano, dessedentação animal e irrigação dos cultivos, dentre outros usos; elaboração de vários 
anteprojetos de barragens, a saber: dos arroios Pelotas, Chasqueiro, Arroio Grande e rio Piratini, 
no Brasil; Rio Jaguarão (Centurião e Talavera), transfronteiriças, visando ao controle de cheias, a 
geração de energia elétrica, à irrigação e ainda, ao desenvolvimento da piscicultura e do turismo; 
além de muitas outras recomendações para a preservação ambiental e o melhor aproveitamento 
das potencialidades regionais agora mais bem identificadas.

Quanto ao tratamento do tema ambiental no Tratado, percebe-se a presença no artigo 
IV de temas como: os estudos, planos, programas e projetos necessários à realização de obras 
comuns destinadas ao melhor aproveitamento dos recursos naturais da Bacia; o abastecimento 
de água com fins domésticos, urbanos e industriais; a regularização das vazões e o controle das 
inundações; o estabelecimento de um sistema de irrigação e drenagem para fins agropecuários; a 
defesa e utilização adequada dos recursos minerais, vegetais e animais; a produção, transmissão e 
utilização de energia hidrelétrica; o incremento de meios de transporte e comunicação e, de maneira 
especial, da navegação. No artigo XVI, também tem expressividade o tema ambiental, quando são 
apontados os seguintes objetivos: Propor a cada um dos Governos projetos de normas uniformes sobre 
assuntos de interesse comum relativos, entre outros, à navegação; prevenção da contaminação; conservação, 
preservação e exploração dos recursos vivos; e colocação de tubulações e cabos subfluviais e aéreos; e As 
Partes Contratantes adotarão as medidas adequadas para que os diversos aproveitamentos das águas, 
a pesquisa, a exploração e o uso dos recursos naturais da área, dentro de suas respectivas jurisdições, 
não causem prejuízo sensível à navegação, à quantidade ou à qualidade da água ou ao meio ambiente.

Em continuidade aos objetivos propostos no trabalho, identificam-se apontamentos que 
incidem diretamente num modelo de gestão compartilhado dos recursos naturais, estabelecido 
por Brasil e Uruguai a partir do o Tratado de Cooperação para o Aproveitamento dos Recursos 
Naturais e o Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim, bem como, na dinâmica transfronteiriça 
desta região. Em relação a dinâmica socioterritorial da fronteira, o Tratado brevê em seu artigo 
IX o seguinte: não afetará as respectivas jurisdições nacionais e seu exercício pleno, de acordo com os 
seus correspondentes ordenamentos jurídicos; as ações nacionais e binacionais a que se refere o Artigo 
3: procurarão atingir, entre outros, os seguintes propósitos; o desenvolvimento de projetos específicos de 
interesse mútuo.(Tratado da Bacia da Lagoa Mirim)

Ainda nesse contexto, o artigo IX prevê: a) Facilidades para a livre circulação na fronteira e 
permanência no território da Parte de que não são nacionais, aos membros da CL Me às pessoas a que 
esta outorgue o documento pertinente; b) facilidades aduaneiras, fiscais e de trânsito para que os veículos, 
embarcações e equipamentos a serviços da CL M possam cruzar a fronteira e circular livremente pelos 
territórios das Partes Contratantes.Percebe-se que, no campo da cooperação regional o Tratado 
de Cooperação para o Aproveitamento dos Recursos Naturais e o Desenvolvimento da Bacia da 
Lagoa Mirim como um instrumento exemplar de cooperação pelos recursos naturais situados na 
fronteira entre os dois países. Nesse sentido, de acordo com VLLAR (2012) “a eficiência dos tratados 
internacionais sobre meio ambiente e águas varia consideravelmente. As normas estabelecidas 
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possuem graduações bastante distintas em relação ao poder de vincular os Estados e à objetividade 
quanto aos compromissos assumidos”. 

Cabe destacar que a agenda internacional do meio ambiente tem trazido relevantes trabalhos 
para o desenvolvimento de ações em prol de um regime transnacional, na convergência do plano 
ambiental internacional: o exemplo da Conferencia das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 
Humano e como resultado a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(Pnuma); a Conferência do Rio de Janeiro em 1992 – Rio 92 – denominada Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento; a Conferência de Johanesburgo; e a Conferência 
Rio + 20 também, bem como os demais instrumentos da ordem ambiental internacional como: 
Relatório de Brundtland; Protocolo de Kyoto; Convenção do Clima e a convenção da Biodiversidade 
demonstram os desafios da gestão ambiental em áreas de fronteira entre países. A intenção 
principal deste trabalho foi estabelecer alguns parâmetros iniciais que possam servir de base para 
o estudo dos agentes sociais e suas relações constitutivas (Tratados, Acordos e normas) para as 
áreas de fronteira. 

Assim sendo, com ênfase em um processo mais amplo, procurou-se evidenciar algumas 
características singulares deste processo inédito de cooperação binacional na área ambiental, a 
partir do Tratado de Cooperação para o Aproveitamento dos Recursos Naturais e o Desenvolvimento 
da Bacia da Lagoa Mirim - Decreto nº 81.351 de 17 de Fevereiro de 1978. Ao longo do trabalho, 
também foi intenção evidenciar os processos de controle de ordem jurídica-política, nem sempre 
coincidentes com os limites e propósitos instituídos e emanados da mobilização social nos espaços 
fronteiriços. Nesse contexto, repensar um conceito ampliado de fronteira, de acordo com as novas 
configurações da geopolítica geradas pelo fenômeno da globalização, implica em definir a fronteira 
numa visão mais condizente com a realidade contemporânea.

De acordo com Barros (2011) “o Brasil é um global player na maior parte dos regimes 
ambientais internacionais. Tal fato decorre de duas características do cenário internacional do século 
XXI, como por exemplo, a grande fragmentação da governança global ambiental, ou seja, de uma 
miríade de iniciativas e instituições que geralmente competem entre si, refletindo a dissonância 
de interesses de atores internacionais”. Ainda de acordo com Barros (2011) “a política externa 
brasileira para o meio ambiente passou de uma posição de veto, na década de 1970, alinhada a 
países em desenvolvimento, temerosos da ingerência internacional, para assumir, como emergente, 
uma posição de país promotor, com contribuições de destaque em vários regimes internacionais”. 
Por fim, destaca-se que as linhas geopolíticas delimitam, na verdade, as ações governamentais, 
o planejamento e a manutenção dos serviços públicos, mas, não separam os valores culturais, os 
laços familiares, as trocas de experiências, nem impedem as praticas ilegais, nem as epidemias e 
nem as vulnerabilidades sociais e ambientais.
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RESUMEN. Se parte de evidenciar el aumento en los conflictos territoriales en el marco de las obras de la IIRSA 
(Iniciativa de Integración de la Infraestructura de Suramérica), y de los proyectos de desarrollo que viene potenciando 
en la Amazonía Andina. Se considera que la transformación socio-espacial de la IIRSA se basa en formas de saber-
hacer hegemónicas que se corresponden con las ideas de desarrollo como discurso-práctica moderno/colonial, como 
eje de la reproducción del capitalismo. Saberes-haceres hegemónicos que entran en conflicto con los saberes-haceres 
arraigados a los lugares en donde otras territorialidades se han construido. Este reordenamiento socio-espacial viene 
configurando formas de producción de exclusión, dominación, desigualdad y pobreza, así como reconfiguración de las 
racionalidades ambientales. Se destaca como los ordenamientos espaciales del desarrollo, el progreso y la modernidad, 
quiebran sistemas de justicia, equidad y buena vida, que difieren de las epistemologías hegemónicas del norte global. 

Palabras-clave. Conflicto, Desarrollo, Modernidad/Colonialidad, Indígenas, Campesinos.

ABSTRACT. Recognizing a substantial rise in territorial disputes in the phase of the consolidation of  the Initiative for 
the Integration of Regional Infrastructure in South America (IIRSA) and ensuing development projects in the Andean 
Amazon, it is argued that the socio-spatial transformations promoted by IIRSA correspond to hegemonic forms of 
knowledge-practice based on a modern/colonial idea of development as a discourse-practice and means of capitalist 
reproduction. In this regard, hegemonic forms of knowledge-action conflict with knowledge-practice rooted in the 
places where other territorialities have been constructed. The socio-spatial reordering accordingly also reconfigures the 
way exclusion, domination, inequality and poverty is produced and further reconfigures environmental rationalities. 
We emphasize how the spatial ordering of development, progress and modernity destroys systems of justice, equity 
and well-being, that differ from those prescribed by the hegemonic epistemologies of the global North.

Keywords. Conflict, Development, Modernity/Coloniality, Indigenous populations, Peasants.

PRESENTACIÓN DEL TEMA

En la última década asistimos a un aumento considerable en la conflictividad por tierra, 
territorio y naturaleza en la Amazonía, en el marco del avance de las obras de infraestructura de 
la IIRSA (Iniciativa de Integración de la Infraestructura de Suramérica), como principal proyecto 
regional que materializa el avance de la integración suramericana. Esta conflictividad nos ha llevado 
a cuestionarnos sobre la forma y los objetivos que la integración suramericana busca, así como a 
preguntarnos sobre los países, regiones y grupos sociales que ganan y pierden en el marco de ésta 
integración basada en las obras de la IIRSA. 

Partimos de que los así denominados “ejes de integración y desarrollo” de la IIRSA, no 
pueden ser considerados como simples infraestructuras “neutras” sino que traen consigo toda una 
intencionalidad y se constituyen en verdaderos dispositivos espaciales del capitalismo moderno/
colonial (ESCOBAR, 2008; QUIJANO, 2006), mucho más si consideramos que la IIRSA plantea una 

(GEO)POLÍTICAS DO MEIO AMBIENTE, GESTÃO DOS RECURSOS E SUSTENTABILIDADESEIXO II
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intencionalidad anclada en dos conceptos que poseen toda una larga historia en el pensamiento 
político, económico y social en América Latina: el desarrollo y la integración. 

Bajo estos preceptos entendemos que los conflictos surgen en el marco de las transformaciones 
socio-espaciales que impulsan la IIRSA y su oposición con las formas de organización socio-espacial 
de los pueblos y comunidades campesinas e indígenas que habitan las regiones en proceso de 
integración. Se considera que la transformación socio-espacial de la IIRSA se basa en formas de 
saber y hacer hegemónicos que se corresponden con las ideas de desarrollo como discurso y práctica 
moderno/colonial, como eje del proceso de reproducción del capitalismo. Estas formas de saber-
hacer hegemónicas entran en conflicto con las formas de saber-hacer arraigadas a los lugares en 
donde las territorialidades campesinas e indígenas se desenvuelven en la Amazonía. 

El análisis de estas transformaciones socio-espaciales, verdaderos reordenamientos territoriales 
(e epistémicos), busca entender las nuevas formas de producción de exclusión, dominación, 
desigualdad y pobreza, que vienen siendo configuradas en marco de la geopolítica de la integración 
y el desarrollo vía IIRSA. 

CUESTIONES CENTRALES Y MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL

Los así denominados “ejes de integración y desarrollo” no pueden ser considerados como 
simples infraestructuras “neutras” sino que traen consigo toda una intencionalidad y se constituyen 
en verdaderos dispositivos espaciales del capitalismo moderno/colonial, mucho más si consideramos 
que la IIRSA plantea una intencionalidad anclada en dos conceptos que poseen toda una larga 
historia en el pensamiento político, económico y social en Abya Yala/América Latina: el desarrollo 
y la integración. 

El desarrollo1, a pesar de las innumerables críticas que ha recibido en los últimos 50 años, 
continúa siendo hoy un discurso y práctica hegemónica, renombrado y reactualizado con diferentes 
adjetivos como desarrollo “humano”, “local”, “endógeno”, “étnico”, y el más reciente, “sustentable”. 
Como afirma Roig el desarrollo “es uno de los conceptos más paradójicos de la retórica académica y 
política: es incuestionable, aunque carezca de una definición unívoca y consensuada” y los diferentes 
calificativos con los que se reactualiza, lejos de aclarar la confusión conceptual se convierten en 
perspectivas más morales que analíticas (ROIG, 2008, p. 80). Lo que nos obliga a distinguir entre 
el “desarrollo como mito y el desarrollo como realidad histórica” (LATOUCHE, 2003, p. 13).

Y cuál es la realidad histórica y espacial del desarrollo? Desde la invención del desarrollo como 
discurso y práctica cultural (ESCOBAR, 1998) las políticas, programas y proyectos de desarrollo 
aplicadas sobre el campo, han tenido un rol central en la definición de la reestructuración del 
mundo rural y de la cuestión agraria en el mundo mayoritario, o mal llamado “tercer mundo”2. Las 
políticas de desarrollo rural han significado la inserción de los territorios rurales en los procesos 

1 Resulta interesante intentar traducir a lenguas indígenas el concepto de desarrollo. Para encontrar que en la mayoría no es posible hacer la tra-
ducción porque epistemológicamente no es posible pensar un “modelo de sociedad” a alcanzar en el futuro tras el seguimiento de unos pasos en 
una línea de tiempo, modelo de pensamiento que es propio de la modernidad. Sin embargo al intentar traducir se encuentran muchas sorpresas, 
por ejemplo los Eton de Camerun lo traducen como el “sueño del blanco” (LATOUCHE, 2003). 

2 Estamos de acuerdo con Escobar al indicar que el término tercer mundo tiene “necesidades teóricas y políticas” (Escobar, 2005: 22). Preferimos 
el uso de mundo mayoritario que pone en primer plano que no se trata de un tercer mundillo o mundo subdesarrollado, sino que efectivamente 
es el mundo mayoritario que representa más del 80% de la población mundial. En segundo lugar al denominar al usualmente llamado mundo 
desarrollado, industrializado o primer mundo, como mundo minoritario se pone en evidencia el carácter de la dominación y las asimetrías de 
poder.
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de comercio internacional y con ello en las lógicas y dinámicas de reproducción y ampliación del 
capitalismo mundial como rasgo central de la globalización (LATOUCHE, 2003; HARVEY, 2007). 
Estas lógicas y dinámicas, según Latouche, permiten definir al desarrollo realmente existente 
“como una empresa dirigida a transformar en mercancías las relaciones de los hombres entre 
sí y con la naturaleza” (LATOUCHE, 2003, p. 13) o como lo define Mançano (2009, p. 7) como 
una “penetración de las relaciones de producción capitalistas en el campo”. De esta manera las 
intervenciones en nombre del desarrollo rural han transformado, no solamente las formas de uso, 
acceso y tenencia de la tierra-territorio, sino también las relaciones entre sociedad y naturaleza. 

El desarrollo es entonces una idea fuerza que da continuidad al colonialismo. Como afirma 
Porto-Gonçalves (2009: 45) “la tercera colonialidad se afirmó sobre la idea del desarrollo”3. Por 
su lado Latouche afirma que “si el desarrollo no fue más que la continuación de la colonización 
por otros medios, la nueva mundialización, a su vez, no es más que la continuidad del desarrollo 
con otros medios” (Latouche 2003: 13). En un mismo sentido Leff plantea que la geopolítica del 
desarrollo “se inscribe dentro de una geopolítica del conocimiento, en estrategias de poder en 
el saber donde juega por una parte el conocimiento hegemónico producido por el modelo de la 
civilización europea, y por la otra los saberes excluidos, subyugados, colonizados (LEFF, 2000, p. 
131). 

Así, con estos antecedentes, afirmamos que el desarrollo-subdesarrollo es la categoría de 
racismo y dominación cultural más difundida y aceptada hoy en el mundo, en donde se reproduce 
la colonialidad sobre el pensar-hacer de los “subdesarrollados”, por medio de la colonialidad 
del saber y del poder, que construye imaginarios sobre el desarrollo ligado a ideas de progreso, 
modernización “procesos en los que, los pueblos han ingresado al mito de la evolución ascendente, 
inevitable, necesaria y deseable” (QUIJANO, 2006, p. 10). Esta sistemática intervención, “tecnología 
política” que vincula “formas sistemáticas de producción de conocimiento” con formas de poder 
(ESCOBAR, 1999, p. 25) viene transformando de diferentes maneras las formas de producción 
de territorio, territorialidad y territorialización en la Amazonía Andina. Esta “voluntad de poder 
espacial es uno de los rasgos esenciales del desarrollo” (SLATER, 1993 apud ESCOBAR, 1999) y 
está relacionada con el sometimiento de los territorios a las “exigencias territoriales y culturales 
del proyecto de modernidad capitalista” (ESCOBAR, 2005, p. 55) que ordena tanto territorios 
como poblaciones en la escala única espacio-temporal del desarrollo.

Es justo en el marco de estas luchas, articulado como “un campo de complejas conexiones 
contextuales” (SERGE, 2010, p. 13), entre, por un lado, los saberes-haceres hegemónicos y 
homogénicos introducidos por el desarrollo capitalista moderno/colonial y, por otro, las r-existencias 
de los saberes-haceres arraigados a los lugares, en donde la investigación propone una perspectiva 
de análisis del desarrollo como discurso, saber y práctica dominante, continuada y profundizada 
hoy por las mega-obras de los ejes de desarrollo e integración de la IIRSA. 

Pero la IIRSA no tiene su fundamento ideológico solamente en la idea colonial de desarrollo 
sino que se complementa con la idea de integración. Concepto que igualmente tiene una crítica 
historia en el continente. El concepto de integración tiene una doble connotación en nuestro 
continente, por un lado, desde la perspectiva de la formación de los Estados-nación y la “necesidad” 

3 Porto-Gonçalves señala que la primera colonialidad se afirmó en nombre de la fe cristiana, la segunda colonialidad en nombre de la fe en la 
ciencia y la tercera colonialidad en nombre de la idea del desarrollo.
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de integrar los territorios y poblaciones de frontera a su ordenamiento espacial, social y económico. 
Por otro lado, el de integración de los diversos países latinoamericanos como idea reivindicada por 
la izquierda y concebida como utopía bolivariana y necesidad antiimperialista. Estamos al frente 
de un concepto que carga una pesada historia en Abya Yala/América Latina y que es re-actualizado 
y re-configurado en el contexto de la IIRSA. 

En lo que respecta al primer sentido de la integración, los estados-nación colombiano, 
peruano y boliviano buscaron por diferentes medios integrar sus regiones amazónicas al control 
de los Estados y la sociedad nacional, lo que realmente consistía en la búsqueda de un proceso 
de “unificación del espacio social en función del modo de producción capitalista predominante” 
(BARCLAY, 1991, p. 47). Esto sin embargo no se hacía considerando la población que allí vivía, 
por el contrario lo que queremos resaltar aquí es que esta llamada integración de la Amazonía 
Andina al ordenamiento territorial colombiano, peruano y boliviano, partía de un imaginario 
que consideraba a la región como vacio demográfico, por lo tanto como territorio a poblar, y 
fue esto lo que marco las políticas de integración de la Amazonía Andina, con estrategias de 
colonización con campesinos venidos de las sierras. Este concepto de integración denota el carácter 
de colonialismo interno (GONZÁLEZ, 2006) de las políticas de integración de la Amazonía y como 
señala Quijano demuestra que el estado-nación “en su realidad y en su mistificación, está ligado 
siempre a un proceso de colonización y de desintegración de unas sociedades y unas culturas por 
otras” (QUIJANO, 1992, p. 8).

En cuanto al segundo sentido de la integración, el de la integración latinoamericana, bandera 
que era levantada por la izquierda desde la vieja utopía bolivariana, la IIRSA reedita los ánimos 
integracionistas en Suramérica, hoy comandada por gobiernos en mayor parte de izquierda, pero 
transformando el sentido de integración de los pueblos, hacia una integración de los mercados 
y los capitales. Este proceso ocurre en el contexto de una configuración de los bloques de poder 
del capitalismo a nivel mundial, que tiene como telón de fondo global el crecimiento económico 
de China y la importancia que cobra el pacífico, y a nivel regional el crecimiento de Brasil. No 
tenemos el suficiente espacio para analizar las implicaciones que estas transformaciones sugieren, 
pero queremos destacar la manera como este tipo de integración suramericana se hace posible 
y necesaria (especialmente para Brasil) a partir de la alta demanda de minerales y productos 
agroindustriales de China y la necesidad que tiene Suramérica de fortalecer los “flujos” hacia los 
puertos en el Pacífico. De esta manera la integración de la IIRSA se constituye en la materialización 
espacial de los reacomodamientos geopolíticos a nivel global y regional. 

Todas estas circunstancias indicadas en este ítem hacen que debamos considerar los “ejes de 
integración y desarrollo” de la IIRSA como verdaderos dispositivos espaciales de la penetración y 
profundización del capitalismo moderno/colonial en los “territorios otros” existentes al interior del 
espacio, antes periférico hoy central, de la Amazonía Andina. Lo que determina que este “desarrollo 
e integración”, sean realmente un desarrollo de las relaciones capitalistas y una integración para 
la exclusión, que también podría ser vista como una integración desde arriba para una exclusión/
desintegración de los de abajo. Son estas las razones profundas del alto grado de conflictividad 
que presenta el avance de los ejes de la IIRSA, especialmente en la Amazonía, conflictos que no 
pueden ser reducidos a un choque entre desarrollistas y conservacionistas, sino que exigen marcos 
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teóricos de interpretación más complejos que logren dar cuenta de las profundas relaciones que 
están implicadas en estos conflictos.

 
LA IIRSA Y SUS CONFLICTOS: TRES CASOS EN LA AMAZONIA ANDINA

Por lo expuesto hasta aquí consideramos que los ejes de desarrollo e integración contienen una 
conflictividad inmanente que simplemente actúa, se pone en escena, se materializa en los conflictos 
territoriales en comunidades indígenas de la Amazonía Andina. A pesar de que la conflictividad 
inmanente es básicamente la misma, su configuración específica en cada caso de conflicto es 
diferente, a partir de las diferencias existentes entre estados-nación, regiones y r-existencias de 
los pueblos indígenas. Hemos escogido tres casos, uno en Colombia, otro en Perú y otro más en 
Bolivia (Ver Mapa 1), en donde esta conflictividad inmanente siendo la misma, se expresa de 
manera diferente, especialmente a partir de las diversas configuraciones histórico-geográficas 
de la Amazonía Andina en los estados-nación colombiano, peruano y boliviano, así como por las 
diversas formas organizativas de los pueblos indígenas. A continuación presentamos brevemente 
los elementos más destacados de cada conflicto, buscando expresar al lector la manera como se 
operacionalizan los conceptos centrales de análisis en cada conflicto. 

Mapa 1 - Amazonia Andina, IIRSA y tres casos de conflicto: Putumayo (Colombia), Madre de Dios (Perú) 

y TIPNIS (Bolivia).

Elaboración propia sobre fuente RAISG.
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El TIPNIS en Bolivia: la lucha por el territorio en un Estado Plurinacional Comunitario

El conflicto puntualmente se inicia en 2007 con la intención del gobierno boliviano de construir 
una carretera que atravesaría el TIPNIS por la mitad. La carretera hace parte formalmente del 
eje andino del IIRSA, pero cumple una función clave al servir de conector de tres ejes del IIRSA: 
Eje Andino, Eje Perú, Brasil, Bolivia y Eje Interoceánico Central. El conflicto alcanza su máxima 
expresión en agosto/septiembre/octubre con la realización de la „VIII Gran Marcha Indígena en 
Defensa del TIPNIS, los territorios, la dignidad, la vida y los derechos de los pueblos indígenas“ 
que a su llegada a La Paz consigue reunir más de 500.000 marchistas, siendo una de las mayores 
manifestaciones realizadas en Bolivia. Ante la impresionante manifestación de fuerza y apoyo a la 
movilización el gobierno saca una Ley 180 del 24 de octubre de 2011 que decide declarar el TIPNIS 
como “intangible”, declaración que en las acciones posteriores del gobierno se convertiría en un 
artilugio jurídico para presionar políticamente al movimiento, al considerar que al ser intangible, 
las economías existentes en el TIPNIS deberían ser prohibidas. Este y otros actos acompañaran el 
proceso impulsado por el gobierno de consulta “póstuma”, como fue llamada por el movimiento. 

La ocurrencia del conflicto en Bolivia, en razón a las características de sus procesos políticos, 
tiene alto impacto para los debates y las definiciones teóricas y políticas de la cuestión territorial 
y las formas de estado-nación en América Latina, es por tanto una circunstancia que debe ser 
considerada en el análisis púes los hechos que acompañaron su proceso constituyente, en torno 
al pacto campesino-indígena, que definiría la declaración de Estado Plurinacional Comunitario, 
señalan un marco de interpretación en torno a conceptos como territorio,  autonomía, derechos 
de la naturaleza, que obligan a que la cuestión territorial en torno a los conflictos vinculados a 
los ejes de integración y desarrollo del IIRSA deban ser contemplados desde nuevos horizontes 
conceptuales. Lo que se constituye no solamente en una cuestión central para la teoría geográfica, 
sino también en un reto epistemológico para las ciencias humanas y naturales en su comprensión 
de la relación hombre naturaleza. 

De acuerdo con Pablo González Casanova los “frente de expansión” del capital y del colonialismo 
actúan a la vez como “frentes de invasión” (González, 2006), siguiendo estos conceptos buscamos 
identificar las presiones de estos frentes de expansión/invasión sobre el TIPNIS, afirmando que el 
IIRSA como adecuación espacial posibilita el avance de los frentes de expansión/invasión.  En el 
TIPNIS se identifican especialmente cinco dinámicas socio-espaciales económicas hegemónicas: 1) 
la dinámica socio-espacial forestal del norte, 2) la dinámica socio-espacial pecuaria del nororiente, 
3) la dinámica socio-espacial de la coca en el sur 4) una dinámica socio-espacial relacionada con 
el subsuelo rico en gas y petróleo y 5) una dinámica socio-espacial ligada al agronegocio, que 
componen todo un bloque de dinámicas socio-espaciales en expansión/invasión que con seguridad 
serán reforzadas con la construcción de la carretera. Si bien todos estos frentes son amenazas para 
el territorio del TIPNIS, el debate en el marco del conflicto entre gobierno y comunidades, se ha 
concentrado en los campesinos andinos colonizadores, “cocaleros”, en tanto que no solamente son 
quienes más fuertemente han invadido, afectado la vida y medio ambiente de la zona sur del TIPNIS, 
sino que también son la base social principal del gobierno de Evo Morales. Sin embargo el grado 
de afectación a los territorios indígenas aún es potencial en muchos de los frentes identificados. 
Muy diferente será el caso de Perú y Colombia.
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Madre de Dios en Perú: Las territorialidades indígenas y la expansión/invasión de ejes del 
IIRSA. 

A rigor se trata de conflictos en plural, porque la conflictividad del IIRSA se expresa en 
múltiples conflictos con diferentes comunidades. Luego de realizar trabajo de campo en la región 
y haber conservado con pobladores de las comunidades se han identificado una serie de conflictos 
que tienen diferentes grados de relación con el IIRSA. Resultaría más claro decir que por medio 
de fuentes secundarias habíamos identificado algunos conflictos directos en torno al IIRSA, y que 
a esta altura de la investigación vamos descubriendo que los conflictos tienen múltiples escalas 
y que estos van apareciendo en las escalas media, pequeña y micro, en la medida que nos vamos 
sumergiendo en los territorios. 

Comenzando por los que son expresados como los principales, según el sentir de los pobladores 
el más importante es el (I) conflicto con la minería de oro de aluvión que se realiza en la zona sur 
del departamento, en los afluentes que bajan de la selva alta hacia el rio Madre de Dios. Minería 
que ha provocado tanto invasión de tierras comunales, como un verdadero desastre ambiental 
de decenas de kilómetros de selva devastada. Si bien la minería de oro tiene una larga tradición 
en la región todos los testimonios coinciden en afirmar que con la apertura de la interoceánica 
se ha posibilitado la introducción de maquinaria mayor incentivando diferentes capitales en la 
explotación del oro, multiplicando la cantidad, áreas y cantidad de oro extraída. El panorama de 
los conflictos ligados a la explotación de oro es complejo y presenta múltiples escalas: entre el 
gobierno que dio las concesiones y la Fenamad que las rechaza; entre el gobierno, que hoy en día 
es presionado a nivel nacional debido a la devastación ambiental, y los propios mineros; entre los 
mineros y las comunidades directamente afectadas, y también, al interior de las comunidades, 
entre los comunarios que se asociaron a mineros y los que rechazan la explotación. El panorama es 
complejo y no se ven horizontes de solución, por el contrario ante los altos precios internacionales 
del oro, la minería aluvial avanza, junto con las invasiones, la contaminación ambiental, así como 
una serie de economías relacionadas rechazadas por los habitantes locales, como la venta de drogas 
y la prostitución. 

Otro conflicto existente que apareció recién luego de la apertura carretera interoceánica 
es el (II) conflicto por la expansión/invasión de monocultivos de banano y papaya al interior de 
las comunidades, que se consigue a través de acuerdos entre miembros de comunidades que se 
encuentran cercanas a la vía interoceánica y capitalistas que vienen con un paquete de agronegocio 
ya probado en la selva central peruana, obviamente con su respectivo “molotov” de agrotóxicos.  
Esto ha generado una alta conflictividad entre miembros de comunidades, especialmente en 
aquellas más cercanas a Puerto Maldonado o a las partes de selva alta desde donde se comercializan 
los productos hacia el Cuzco. Si bien el conflicto aún se da al interior de las comunidades, los 
comunarios críticos manifiestan que las condiciones logísticas para que estos monocultivos se 
continúen expandiendo/invadiendo están dadas gracias a la cercanía de Cuzco que permite la 
nueva vía. Así que la ampliación de estos conflictos es inminente.

Un conflicto relacionado con la infraestructura del eje de desarrollo e integración de la 
IIRSA: (III) el conflicto por la hidroeléctrica de Inambari. Si bien la hidroeléctrica no aparece como 
parte integrante de los proyectos del IIRSA según la información disponible en su web, si lo hace 
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una línea de transmisión eléctrica que va desde San Gabán (lugar en donde se planea construir la 
represa) hasta la frontera con Brasil, nadie hace una línea de transmisión sino planea la fuente que 
produzca la energía a transmitir hacia la frontera, sin olvidar que la construcción de la represa hace 
parte de un convenio firmado entre Lula y Ollanta en abril del 2009. Las poblaciones que serían 
afectadas por las inundaciones, desplazamientos, con un gran apoyo de la Fenamad consiguieron 
parar el proyecto por el momento, aunque de acuerdo con el gobierno el proyecto va. 

Otro conflicto fuerte y complejo señalado por la Fenamad, que aparece luego de la apertura 
de la interoceánica, y que envuelve diferentes comunidades y sectores, es el (IV) conflicto por el 
proyecto de construcción de una carretera entre Puerto Esperanza e Iñapari, que bordearía la 
frontera con el Brasil. En efecto la apertura de la vía interoceánica ha incentivado a ciertos sectores 
de Puerto Esperanza, una población de cerca de 3500 habitantes ubicada al norte de la región, 
para que sea construida una carretera de 270 kilómetros que los conectaría con Iñapari. Esta 
carretera atravesaría tres territorios sensibles: el territorio de la comunidad Bélgica, opositora al 
proyecto, la reserva territorial para pueblos indígenas en aislamiento voluntario, representada por 
la Fenamad (opositora al proyecto) y el territorio del Parque Nacional Alto Purús, cuyo director es 
opositor del proyecto, que califica como crimen ambiental y genocidio, por el valor ecológico del 
Parque así como por el impacto que traería para las comunidades en aislamiento voluntario. Según 
las entrevistas realizadas en la zona, además de ciertas elites de Puerto Esperanza que hacen una 
fuerte presión para que se construya la carretera, las empresas madereras, quienes ya han avanzado 
en la construcción ilegal de tramos de la carretera para la extracción de madera, serían unas de las 
más interesadas en la realización del proyecto. Este no es el único conflicto por construcción de 
nuevas vías que buscan conectarse con la interoceánica, pero sí el más expresado en las entrevistas 
de trabajo de campo. Igualmente fueron mencionados otros proyectos de carretera, sobre todo 
en la selva alta, en donde la densidad poblacional es hoy mayor, especialmente por la llegada de 
migrantes de las sierras andinas. 

Un último conflicto identificado (V) es el conflicto con la petrolera Hunt OIL y las comunidades 
indígenas organizadas en la Coharyima que habitan la Reserva Comunal Amarakaeri. El estado 
peruano en 2005 da una concesión de exploración a la Hunt Oil, el llamado lote 76, sin que 
medie la consulta previa, concesión que se superpone casi al 100% con el territorio de la Reserva 
Comunal Amarakaeri. Si bien las organizaciones han rechazado la exploración y han emprendido 
acciones judiciales contra el estado y la petrolera, según el gobierno la exploración se hace sin 
afectar los derechos territoriales de las comunidades y respetando las normas ambientales. La 
Hunt Oil ya hace presencia en la región, y según fue denunciado en varias entrevistas, la empresa 
viene implementando toda una serie de políticas sociales directamente en las comunidades, sin 
la autorización de las organizaciones legítimas, buscando hacerse al apoyo de los pobladores y 
dividiendo al sector indígena. Este es el conflicto más mencionado y de mayor confrontación en 
relación a intereses petroleros, sin embargo se sabe que existen en toda la región lotes adjudicados 
en exploración, como el lote 157 y 111 y que el potencial de encontrar petróleo es alto, explotación 
que hoy se hace posible con la vía interoceánica, lo que significa que el potencial conflictivo a 
futuro es considerable. 
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Como se comentó al inicio estos son simplemente los conflictos más destacados que fueron 
identificados durante el trabajo de campo, porque en rigor los conflictos son múltiples y presentan 
manifestaciones escalares diversas. Debido al poco espacio en este texto, sólo podemos enunciarlos, 
será parte del trabajo de investigación comprender este panorama de conflictividad en Madre de 
Dios con más profundidad e interpretar según nuestro marco teórico lo que significa para el futuro 
de la vida y territorios indígenas el avance de esta conflictividad.  

En Madre de Dios identificamos, entonces, seis dinámicas socio-espaciales económicas 
hegemónicas, que y diferencia del TIPNIS, ya hacen presencia sobre los territorios indígenas de 
Madre de Dios, y que con certeza se desarrollarán con más intensidad a futuro, dadas las condiciones 
técnicas de transporte que les brinda la vía interoceánica: 1) la dinámica socio-espacial de la minería 
de oro, 2) la dinámica socio-espacial de los monocultivos (especialmente papaya y banano)4, 3) la 
dinámica socio-espacial del petróleo, 4) la dinámica socio-espacial de la extracción de madera, 5) la 
dinámica socio-espacial de la extracción de castaña y, 6) la dinámica socio-espacial de la ganadería, 
que componen todo un bloque de dinámicas socio-espaciales en expansión/invasión sobre los 
territorios indígenas, que se multiplicarían además con las nuevas obras de infraestructura que 
se proyectan en la región. 

Un último elemento que queremos resaltar, tiene que ver con la aparición cada vez más 
frecuente de población indígena en aislamiento voluntario. Según las informaciones obtenidas, el 
avance de todas estas dinámicas socio-espaciales ligadas a explotaciones económicas han venido 
afectando las Reservas Territoriales de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, así como 
los parques naturales, en donde se sabe que también habitan. Tanto durante el tiempo de trabajo 
de campo, como por el contacto posterior con la Fenamad, sabemos que esta situación es de gran 
urgencia para la organización indígena y las comunidades. A la Fenamad le preocupa especialmente la 
seguridad de las comunidades y de los no contactados. En algunos casos los “aislados” han agredido 
con flechas a miembros de las comunidades. La Fenamad pide a las comunidades retirarse y no 
hacer contacto porque se sabe que los aislados son muy vulnerables a muchas de las enfermedades 
normales dentro de las comunidades, lo que provocaría la muerte masiva de éstos ante simples 
resfríos comunes. La Fenamad intenta trabajar con las comunidades sobre la forma de actuar 
frente a estas apariciones, pero la verdad, es que la misma Fenamad y las autoridades del estado 
se ven desbordadas por la situación.  

3.3. Putumayo en Colombia: las territorialidades indígenas entre la violencia, el desplazamiento 
forzado y la r-existencia.

La conflictividad en el Putumayo es muy compleja, pues la histórica configuración territorial 
conflictiva que se presentó arriba se cruza con la conflictividad propia del IIRSA, creando un 
panorama en donde la penetración de relaciones capitalistas, la valorización real y especulativa de 
ciertas zonas a partir de los proyectos de infraestructura y la concentración de la propiedad sobre la 
tierra se cruzan con múltiples conflictos y violencias, afectando territorios indígenas y campesinos. 
Entonces tenemos que considerar diferentes tipos de conflictos en torno al IIRSA en el Putumayo: 

4 Según las informaciones recolectadas la dinámica se circunscribe a este tipo de cultivos hasta el momento, sin embargo, algunos entrevistados 
mencionaron un activo mercado de tierras en todas las zonas valorizadas por la vía interoceánica. Especial mención se hizo a unas posibles 
compras de tierra del Grupo Romero en la zona fronteriza con Brasil. Grupo que se conoce por sus plantaciones de palma aceitera en la amazonia 
central de Perú para la producción de agrocombustibles.    
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conflictos anteriores al inicio de las obras (valorización de zonas), conflictos directamente sobre 
las obras de infraestructura y conflictos a partir de dinámicas impulsadas por la IIRSA. 

Sin duda la mayor expresión de esta conflictividad previa, paralela y actual sobre las obras 
de la IIRSA la constituye en desplazamiento forzado de campesinos e indígenas de sus tierras. 
Efectivamente existe una literatura que demuestra la relación entre zonas estratégicas valorizadas 
por grandes proyectos, reestructuración del conflicto armado y desplazamiento forzado (Pérez 
2001, Fajardo 1993, Sarmiento 2000; Pubiano y Granados 1999, Betancourt 2005). En este 
panorama entran en juego diversos actores, desde el Estado y su voluntad de adecuar la región 
para la llegada del capital, su lucha contrainsurgente, que termina apoyando a grupos paramilitares 
que ejercen violencia contra campesinos e indígenas, pasando por narcotraficantes que financian 
actores armados y compran tierras valorizadas para lavar e invertir los capitales provenientes 
por el narcotráfico, hasta empresas multinacionales5 que se benefician de la adecuación espacial 
violenta promovida por el estado y grupos paramilitares. Este proceso en el que sectores de poder 
junto con grupos de narcotraficantes y paramilitares accedieron a información privilegiada sobre 
zonas de valorización por obras de infraestructura y/o intereses económicos minero-energéticos 
promovió el despojo de miles campesinos e indígenas de las principales zonas en donde transitan 
las obras del IIRSA hoy. 

Esta conflictividad previa, redujo de alguna manera la conflictividad directa sobre las obras 
de la IIRSA en la actualidad. Sin embargo, existen conflictos actuales en territorios indígenas, 
directamente sobre las obras de la IIRSA. El más destacado es el conflicto sobre la construcción del 
tramo San Francisco – Mocoa, que pasa por territorios indígenas de los Pueblos Kamëntsá Biyá e 
Inga, que ha provocado Mingas de Resistencia y bloqueos de las vías por parte de los indígenas. 
En un acta de negociación con el gobierno se cita la denuncia sobre “conflicto armado en los 
territorios indígenas; presencia de multinacionales en territorios indígenas para la explotación de 
la minería, hidrocarburos, y demás recursos naturales, y la construcción del tramo de la variante 
San francisco – Mocoa” (Acta Gran Minga de Resistencia6) obra que además se ha venido realizando 
sin la respectiva consulta previa. Como se informa en un blog de la organización entre el 2010 y 
2013 se realizaron paros departamentales con movilizaciones masivas “para tratar de frenar la 
política del gobierno de entregar el territorio a empresas transnacionales petroleras, mineras y de 
conservación” (Observatorio por la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia). 
Los indígenas vinculan directamente la lucha contra las obras de la IIRSA y las multinacionales 
extractivistas. En el mismo blog se denuncia: 

“En el marco del Plan IIRSA (Iniciativa de Infraestructura Regional para Suramérica), el 
corredor Multimodal Tumaco – Belém do Pará, Eje Amazonas, tiene un tramo que se denomina 
la Variante San Francisco- Mocoa. Este tramo, de 47 kilómetros cruza el Territorio Ancestral de 
los pueblos Inga y Kamëntzá, poseído, conservado y protegido con gran celo por estos pueblos 
con su biodiversidad, riqueza natural y ambiental. (…) Es un proyecto financiado por el Banco 

5 Existen empresas multinacionales procesadas judicialmente por su financiamiento de grupos paramilitares que por medio de violencia “adecua-
ron” las zonas en donde luego entrarían a operar. Ejemplo: Chiquitas Bananas por su actuación en el Urabá y la Drummond que extrae carbón 
de la Guajira. 

6 Acta de reunión de la Gran Minga de Resistencia por la Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas del Putumayo, Alta, Media y baja Bota 
Caucana y el corregimiento de Jardines de Sucumbios. Lugar: Resguardo de Condagua. Municipio de Mocoa. Departamento del Putumayo. 25 
de Julio de 2012.
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Interamericano de Desarrollo, cuyo propósito central será facilitar la extracción sistemática de 
recursos naturales (petróleo, agua, minas, conocimiento tradicional, riqueza natural)”.

Finalmente un conflicto que no podemos dejar de mencionar, por cuanto implica pensar las 
escalas envueltas en este macro-proyecto de integración regional, esto es, el conflicto geopolítico 
en torno a la integración sobre los intereses de hegemonía de Estados Unidos o de Brasil (Porto-
Gonçalves 2011). Si en el TIPNIS y en Madre de Dios los capitales brasileros son predominantes 
en el financiamiento de las infraestructuras, así como en las empresas que construyen las obras 
y en los proyectos extractivistas minero-energéticos, en el Putumayo hay una alta presencia de 
los intereses de Estados Unidos: petroleras y mineras, Banco Interamericano de Desarrollo, BIC y 
USAID. Y es que aquí se juega un tema fundamental que es la disputa por el control de los recursos 
de la Amazonía, lo que pasa también por las disputas de control militar, en donde el convenio de 
cooperación militar “Plan Colombia” entre Colombia y Estados Unidos aparece como fundamental. 

Resulta imposible presentar y analizar en este corto texto el complejo panorama de la 
conflictividad social, territorial e ambiental en torno al IIRSA y sus impactos directos e indirectos 
sobre el Putumayo, lo que se ha querido especialmente es resaltar la existencia de múltiples tipos 
de conflictos y dimensiones escalares que se imbrican, afectando de diversas maneras la vida y 
territorio de pueblos indígenas y campesinos en la región. Entender esa imbricación multi-escalar 
y multi-causal será una tarea a profundizar en el recorrido de la investigación doctoral. 

En el Putumayo identificamos especialmente seis dinámicas socio-espaciales económicas 
hegemónicas, que a diferencia del TIPNIS en donde son mayormente potenciales o de Madre de 
Dios en donde muchas de ellas están en proceso inicial de desarrollo (a excepción de la minería 
de oro), aquí están fuertemente desarrolladas y ancladas espacialmente afectando los territorios 
indígenas. Estas dinámicas no sólo se han profundizado frente al avance de las obras de la IIRSA, 
sino que  han llegado a nuevos espacios, presionando nuevamente el desplazamiento tanto de 
indígenas como de campesinos. 

Las dinámicas actuales más sobresalientes son: 1) la dinámica socio-espacial de la minería, que 
enfrenta los últimos territorios indígenas frente al estado que ha entregado concesiones a empresas 
multinacionales7, 2) la dinámica socio-espacial de los monocultivos (especialmente palma africana 
para agrocombustibles, 3) la dinámica socio-espacial del gas y petróleo, que si bien tiene una larga 
presencia en la región, hoy son hallados nuevos yacimientos en Villa Garzón, 4) la dinámica socio-
espacial de la coca que se mantiene en la región en las zonas de más difícil acceso, 5) la dinámica 
socio-espacial de la ganadería que se consolida sobre las principales vías de comunicación, y, 6) la 
dinámica socio-espacial del capitalismo verde, que según denuncian las organizaciones indígenas 
avanza con diferentes sistemas de bioprospección, privatización de servicios ambientales y fuentes 
de agua, con la presencia de importantes ONG internacionales como la WWF (World Wildlife 
Fund), TNC (The Nature Conservancy) y ACT (Amazon Conservation Team). 

Todas estas dinámicas presionan los territorios indígenas que “continúan siendo arrinconados 
y expropiados” (…) “invisibilizando a las comunidades indígenas y su propiedad ancestral sobre esos 

7 Según denuncian las propias autoridades indígenas “Entre el Alto y el Medio Putumayo, en el área comprendida entre los resguardos de Santia-
go, San Francisco, Colon y Villa Garzón territorio ancestral de las comunidades Inga y Camëntsá se presentan 22 concesiones mineras de oro y 
cobre a transnacional Angloamerican Exploration SA, más conocida como la Anglo Gold Ashanti (AGA) y la Australiana GMX Minerals and Coal 
Ltda. En el área comprendida entre San Francisco y Mocoa, en el área del trazado de la variante San Francisco – Mocoa, parte del proyecto ancla 
Carretera Pasto-Mocoa- Puerto Asís (IIRSA eje Amazonas), otorgaron concesiones a AGA de oro, plata, cobre y niquel” (Observatorio ADPI).
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territorios” (Observatorio ADPI), gracias a la labor del estado y las diversas empresas que operan en 
la región en una mezcla diversa de intereses económicos, hoy profundizados ante las potencialidades 
que ofrecen las nuevas vías del IIRSA. Esta situación conlleva aún más fragmentación, marginación 
y despojo de los medios de vida de las culturas indígenas aún r-existentes en el Putumayo.

4. Conclusiones preliminares…o mejor: para no concluir…
Los elementos teórico-políticos expuestos, ponen en evidencia las contradicciones con las 

que se piensa tanto la economía política del desarrollo y la integración, como la crisis ambiental 
global, desde el mismo episteme que la produjo, así como la necesidad de reconocer y valorizar (no 
en el sentido mercantil) la epistemología ambiental de los pueblos indígenas, como verdaderas 
ecologías, culturas y economías locales que constituyen una real alternativa a lo moderno, esto es, 
como verdaderos “territorios de la diferencia” (Escobar, 2008) frente a los discursos y prácticas 
hegemónicas y homogénicos de la integración y desarrollo del capitalismo moderno/colonial. 
Ampliando el horizonte de análisis de los temas ambientales, vinculando no solamente economía y 
ecología, sino también cultura (Escobar 2011) se evidencia la necesidad de reconocer la “diversidad 
de proyectos socioterritoriales” (Acselrad 2003: 92).

Los conflictos de la IIRSA, esto es, las luchas en defensa de las territorialidades ancestrales, 
que sustentan la vida, colocan en la escena pública la emergencia de esas otras epistemologías 
ambientales, como señala Leff, “frente a la racionalidad del capitalismo mundial integrado”, hoy 
se reafirman las geografías de las culturas, generando una “tensión de territorialidades” de donde 
emergen “nuevos actores sociales que dislocan el espacio en el cual se construyen nuevos sentidos 
existenciales y prácticas productivas, donde se reconfiguran las identidades en su lucha de resistencia 
frente a la globalización del mercado para reafirmar su ser en la naturaleza” (Leff 2004: 126). Los 
conflictos por tierra-territorio-naturaleza en el marco del desarrollo y la integración de la IIRSA, 
constituyen la expresión material y simbólica de los conflictos por el poder, y por lo tanto por la 
definición del saber y hacer dominantes en una sociedad.
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PERCEPÇÃO E GESTÃO DO AMBIENTE: CONHECER PARA PRESERVAR – 
ÁREAS DO EXTREMO LITORAL OCIDENTAL MARANHENSE

PERCEPTION AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT: KNOWING TO PRESERVE – COASTAL 
AREAS OF EXTREME WESTERN MARANHENSE

OZIMO MENDONÇA NETO

Universidade Federal do Maranhão
ozimogeo@hormail.com

RESUMO. Criada em 11 de junho de 1991 e reeditada em 09 de outubro de 1991 pelo Decreto de Lei de número 
11.901, a Área de Proteção Ambiental das Reentrâncias Maranhenses com uma área de 2.680.911 hectares, está 
situada no litoral ocidental maranhense. Essa região possui como atrativos à Floresta Amazônica, os manguezais, 
assim como os vários rios, praias e ilhas desertas em abundância, destaca-se também a presença de serras, corredeiras 
e uma diversidade cultural a parte, por está entrelaçada de tradições e história entre os Estados do Maranhão e do 
Pará. O objetivo desse trabalho é caracterizar o processo de formação territorial do litoral ocidental maranhense por 
meio da percepção ambiental, abordando os aspectos socioambientais dos municípios: Carutapera, Cândido Mendes, 
Luís Domingues, Godofredo Viana e Boa Vista do Gurupi, e dessa forma discorrer sobre as potencialidades dos meios 
físicos voltadas para a Gestão Ambiental. As principais feições morfoestruturais da foz do rio Gurupi, e do baixo 
curso do rio Maracaçumé, também foram alvo desse estudo, que serviram como ponto de partida para contextualizar 
os impactos ambientais causados pelos grandes projetos de desenvolvimento, para destaque a exploração mineral. 
O método utilizado foi o descritivo, pautado na fenomenologia. Dessa forma, foram realizadas saídas de campo 
pelos municípios selecionados para coleta de dados, através de entrevistas e registros fotográficos das paisagens. 
Compreender os aspectos ambientais e sociais de um território é de grande importância para formulação de dados 
que caracterizam uma sociedade, assim como a criação de leis que minimizem os impactos causados pela mineração, é 
importante abordar a percepção ambiental das populações locais que são afetadas diariamente pelas grandes empresas 
exploradoras de recursos naturais. Nas observações iniciais, nota-se que às áreas que fazem parte do Litoral Oeste 
Maranhense são frágeis para a exploração mineral, e que os danos causados nas áreas de manguezais e nas matas da 
Floresta Amazônica dessa região são grandes, sem mencionar o deslocamento compulsório de comunidades tradicionais 
que vem ocorrendo por causa das mineradoras.

Palavras-chave. Percepção Ambiental, Gestão Ambiental, Litoral Ocidental Maranhense.

ABSTRACT. Built in June 11, 1991 and reissued on October 9, 1991 by Decree Law number 11.901, the Environmental 
Protection Area Hollows Maranhense with an area of 2.680.911 hectares, is situated on the western coast of Maranhão. 
This region is as attractive to the Amazon rainforest, mangroves, as well as several rivers, beaches and deserted islands 
in abundance, also known by the presence of mountain ranges, rapids and a cultural diversity part, is intertwined by 
the traditions and history of the states of Maranhão and Pará the aim of this work is to characterize the process of 
territorial formation of Maranhão west coast through environmental awareness, addressing the environmental aspects 
of the municipalities: Carutapera, Cândido Mendes, Luís Domingues, Godofredo Viana and the Boa Vista Gurupi, 
and thus discuss the potential of facing the Environmental Management physical media. The main morphostructural 
features of the river mouth Gurupi, and the lower course of the river Maracaçumé, were also targeted in this study, 
which served as a starting point to contextualize the environmental impacts of major development projects, especially 
for mineral exploration. The method used was descriptive, based on phenomenology. Thus, field trips by selected 
municipalities for data collection was performed through interviews and photographic records of landscapes. 
Understand the environmental and social aspects of a territory is of great importance for the formulation of data 
that characterize a society as well as the creation of laws that minimize the impacts caused by mining, it is important 
to address the environmental awareness of local people who are affected daily by large companies exploiting natural 
resources. In opening remarks, we note that the areas that are part of the West Coast Maranhense are fragile for 
mineral exploration, and that damages areas of mangroves and forested areas of the Amazon rainforest in this region 
are great, not to mention the compulsory relocation of traditional communities that has occurred because of mining.

Keywords. Environmental Perception, Environmental Management, West Coast Maranhense.

(GEO)POLÍTICAS DO MEIO AMBIENTE, GESTÃO DOS RECURSOS E SUSTENTABILIDADESEIXO II
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INTRODUÇÃO

O trabalho de campo assume importância fundamental, tanto para profissionais quanto 
para acadêmicos da área de Geografia, pois é a partir de atividades investigatórias sobre o espaço 
geográfico que as intervenções humanas serão mais bem compreendidas sobre a base material na 
qual elas estão assentadas e se processam, visto que através da percepção de cada pessoa configura 
diferentes tipos de paisagens. A percepção é o conhecimento que se adquire através do contato 
anual, direto e imediato com os objetos e com os seus movimentos, dentro do campo sensorial 
(GUERRA et al., 2004).

A percepção da paisagem Geográfica no Pólo Turístico da Amazônia Maranhense justifica-se 
devido à necessidade da compreensão, percepção e a vivência da paisagem físico-humana peculiar 
a esta porção do Estado. O Pólo da Amazônia Maranhense é a continuação do Pólo da Floresta 
Guarás, do qual foi desmembrado recentemente, possui como atrativos as matas amazônicas, 
floresta de manguezais, rios, praias e ilhas selvagens em abundância, destaca-se também a presença 
de serras, corredeiras e uma cultura a aparte, por está entrelaçada de tradições e historia entre o 
Maranhão e o Pará.

A ocorrência da atividade de campo realizada na Microrregião do Gurupi, composta por 
municípios que são carentes de investigação científica – seja pelo pequeno alcance das IES (Instituto 
de Ensino Superior) nessa região, seja pelo direcionamento da maior parte dos estudos científicos 
para outras microrregiões, mostra-se extremamente importante para os alunos do Curso de 
Geografia, pois a partir dela as realidades de cada município visitado foram investigadas.

O objetivo desse O objetivo desse trabalho é caracterizar o processo de formação territorial 
do litoral ocidental maranhense por meio da percepção ambiental, abordando os aspectos 
socioambientais dos municípios localizados na microrregião do Gurupi (Carutapera, Cândido 
Mendes, Luís Domingues, Godofredo Viana, e Boa Vista do Gurupi) que fazem parte do Pólo Turístico 
da Amazônia Maranhense, sua estrutura, potencialidades do meio físico. Relatando as principais 
feições morfoestruturais da foz do rio Gurupi, e do baixo curso do rio Maracaçumé, contextualizando 
assim impactos ambientais causados na área de mineração na região das reentrâncias maranhense.

ROTEIRO E LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

O trabalho de campo que serviu para compreensão e análise das áreas estudadas foi realizado 
entre os dias 10 e 13 de dezembro de 2010, no roteiro tiveram no trajeto os municípios: a) São 
Luís (local de saída - do Porto do Cujupe); b) Carutapera; c) Luís Domingues; d) Godofredo Viana; 
e) Cândido Mendes; f) Boa Vista do Gurupi.

A saída foi concretizada no dia 10 do referido mês, tendo como local de embarque na Praça 
Maria Aragão, e desembarque no dia 13 do mesmo mês, no local de partida. O trabalho de campo 
contou de visitas técnicas em áreas de praias, mangues, garimpos e áreas urbanas, em alguns 
momentos percorreu-se por estradas vicinais que deram acesso a essas localidades. Para facilita a 
localização apresenta-se (Mapa 01): 

I – Carutapera: Localiza-se na foz do rio Gurupi. Fica a 570 km da Capital São Luís, tem acesso 
através da BR-316, faz divisa com o oceano Atlântico ao norte, ao oeste com a cidade de Viseu 
(PA), ao sul Amapá do Maranhão e a leste com Luís domingues. Situado nas coordenadas: 1° 12’ 
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Mapa 01 - Municípios Visitados

Fonte: Adaptado do IBGE, 2007 (MENDONÇA NETO, 2010).

25” de latitude sul e 46° 1’ 54” de longitude oeste, nesse município percorreu-se a ria Arapiranga 
que deseborca no rio rio Gurupi até a praia de Sardinha localizada na Ilha do Sardinha.

II – Luís Domingues: A sede desse município esta situada na latitude sul de 1° 19’ 67” e na 
longitude oeste 45° 55’ 38’’, faz divisa com o município de Carutapera a oeste, a leste com Godofredo 
Viana, ao sul com o município de Amapá do Maranhão e ao norte com o oceano Atlântico, a 8 km 
da cidade ocorreu a visita ao garimpo Caxias (desativado).
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III – Godofredo Viana: Faz divisa com o oceano Atlântico ao norte, ao sul com município de 
Amapá do Maranhão, a leste com Cândido Mendes, e a oeste com Luís Domingues, situado nas 
coordenadas 1° 24’ 43” de latidude sul e 45° 46’ 30” longitude oeste. Nesse município está instalado 
maior mineirada de outro do Estado, a Mineração Aurizona.

IV – Cândido Mendes: Cidade pacata, localizada na microrregião do Gurupi, situada na 
latitude sul 1° 27’ 21” e longitude oeste 45° 43’ 32”, é banhada pelo rio Maracaçumé, faz divisa 
com o oceano Atlântico ao norte, a oeste se encontram os municípios de Amapá do Maranhão e 
Godofredo Viana, ao sul Governador Nunes Freire, e a leste Turiaçu e Turilândia.

V – Boa Vista do Gurupi: Localizada no baixo curso do rio, na divisa com o Estado do Pará, 
está situada a 1° 47’ 58” de latitude sul e 46° 18’ 54” de longitude oeste, faz divisa ao norte com 
o município de Amapá do Maranhão, a leste com os municípios de Amapá do Maranhão e Junco 
do Maranhão, a oeste com o estado do Pará e ao sul com Junco do Maranhão.

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA MICRORREGIÃO DO GURUPI

Com uma área 21.557,642 km², pertence à Mesorregião Oeste do Maranhão, que fazem parte 
da Microrregião do Gurupi os municípios de Amapá do Maranhão, Boa Vista do Gurupi, Cândido 
Mendes, Carutapera, Centro do Guilherme, Centro Novo do Maranhão, Godofredo Viana, Governador 
Nunes Freire, Junco do Maranhão, Luís Domingues, Maracaçumé, Maranhãozinho, Turiaçun e 
Turilândia. Faz limite com as microrregiões do Pará: Guamá e Paragominas; no Maranhão com as 
microrregiões da Baixada Maranhenses, Imperatriz, Litoral Ocidental Maranhense e Pidaré; faz 
divisa também com o oceano Atlântico.

Relevo – Reentrâncias Maranhenses

Segundo Feitosa (1983), as reentrâncias maranhenses apresentam altitudes que variam 
de 0 a 200 m de altitude. Na região estudada apresenta em sua grande parte planícies, que por 
vezes apresenta estreita ou mais larga em direção ao interior no ritmo do ciclo erosão-transporte-
acumulação.

Com relação à planície costeira ou litorânea, as áreas visitadas possuem essas funções 
morfológicas, a Costa de Rias compreende a faixa litorânea que se estende entre a baia do Gurupi, 
no limite com o estado do Pará e a foz do rio Piriá, próximo a cidades de Primeira Cruz. Em 
relação ao planalto, sua importância está na divisão entre os rios Turiaçu e Maracaçume, além de 
apresentar a Serra da Piranhunha, na divisa entre os municípios de Turiaçu e Cândido Mendes 
(FEITOSA, 1983).

Clima

O clima que predomina no Noroeste do Maranhão é do tipo “Am”, segundo (FEITOSA, 1983, 
p. 105): 

“[...] caracterizado pelo domínio de temperaturas superiores a 26ºC, elevado índice 
pluviométrico com maior intensidade de chuvas nos meses de março e abril; baixa amplitude 
térmica anual, em média 2,0ºC; alta umidade relativa do ar com máxima em torno de 83,5% e 
reduzida estação seca (1 e 3 meses) coincidindo com a primavera [...]”.
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Vegetação

Segundo os técnicos do RADAM, a extensão maranhense da floresta Amazônica predomina 
nos platôs situados no noroeste do Estado com incidência sobre algumas áreas centrais, possui 
árvores com alturas superiores a 50 metros, típica floresta fechada heterogenia com folhas largas 
onde pode aglutinar um número maior de gosta de chuva, favorecendo assim a infiltração, as 
principais espécies vegetais que se encontram nesta são: maçaranduba, angelim, pau-d’árco, faveira 
e babaçu as margens dos rios (FEITOSA, 1983).

Os mangues com toda sua rica fauna produz uma grande oferta de alimentos tanto para 
os peixes como para as aves e é refúgio para os guarás onde seus berçários são marcantes nas 
reentrâncias maranhenses, tipos de espécies presentes: o Mangue vermelho (Rhizophora mangle), 
Mangue branco (Lagucunlaria racenosa), e Mangue siriúba (Avicennia tomentosa ou Avicennia 
Nítida), todas elas na faixa de terras sujeitas à ação direta ou indireta das marés (FEITOSA, 1983).

Hidrografia

Concentram-se na região Noroeste do Maranhão rios de regime equatorial, tipos de floresta 
densa e clima superúmido, com volume médio, constante da massa líquida, superiores aos dos 
rios Leste do Estado, para destaque: os rios Gurupi, Turiaçu e Maracaçumé (FEITOSA, 1983). Os 
municípios visitados pertencem as Bacias Hidrográficas do rio Gurupi e do rio Maracaçumé.

A bacia do rio Gurupi encontra-se localizada no estado do Maranhão, principal marco da divisa 
entre o Pará e o Maranhão, nasce na serra do Tiracambu, constituído o principal divisor d’águas 
da bacia do rio Gurupi, estabelecendo o limite com as bacias do Pindaré e Turiaçu. É responsável 
pelos maiores afluentes no território maranhense para destaque os rios Surubim, Tucamandiua, 
Cajuapara, Panemã, Apará e Jararaca. Esta bacia possui uma área de 61.000 km², e no território 
maranhense chega a ser 40.00 km² e uma extensão equivalente a 719 km (FEITOSA, 1983).

No baixo curso corta os metamórficos do Grupo Gurupi e os gnaisses e migmatios do 
Complexo Maracaçume, o rio Gurupi percorre sobre um leito rochoso com várias cachoeiras. 
Cumpri um percurso de mais de 400 km onde, desde a confluência com o rio Itinga, constitui a 
linha limítrofe entre os Estados do Pará e do Maranhão, desaguando no oceano Atlântico, na baía 
de Gurupi (SANTOS, 2010).

Já a bacia hidrográfica do rio Maracaçumé encontra-se as margens das bacias do rio Gurupi 
e Turiaçu, tendo como rio principal o Maracaçumé, nasce nas cabeceiras das escarpas da serra do 
Tiracambu, é um rio típico de planície, abrange cerda de 7.382 km², perfaz um percurso de 150 km 
até a foz no oceano Atlântico, está localizado na Pré-Amazônia, com uma vazão de aproximadamente 
70 m³/s, possui como principais afluentes os rios Duas Antas, Coqueiro, Macaxeira, Pacovel e 
Peixe (SANTOS, 2010). 

Fazem parte dessa bacia, os municípios de Luiz Domingues, Godofredo Viana, Amapá do 
Maranhão, Junco do Maranhão, Maracaçumé, Centro do Guilherme, Maranhãozinho, Governador 
Nunes Freire, Cândido Mendes e Turiaçu.
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ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS DAS ÁREAS

Carutapera

O município de Carutapera é a localidade mais extrema do noroeste do estado do Maranhão, 
dispõe de uma área de 1.232 km² de extensão. Apresenta traços culturais tanto do Maranhão como 
do Pará pela proximidade, e conta com 22.008 habitantes (IBGE, 2010). Antigamente o acesso ao 
município era feito principalmente através do transporte marítimo, devido às precárias condições 
das vias terrestres. Atualmente o município é servido pelo transporte rodoviário através da BR-
316 e da MA-206, ambas em boas condições de trafegabilidade.

As pessoas que vivem nessa cidade dependem principalmente da pesca, porém a infraestrutura 
é frágil, nota-se isso pela situação do cais (Figura 01) onde ficam as embarcações que são utilizadas 
também pelos turistas para acessos as várias praias e ilhas semidesertas, a exemplo a Praia de São 
Pedro, Juncal, Sardinha, com uma extensão de 30 km.

A cidade é banhada pelo rio Gurupi, as suas margens encontra-se a 4ª maior floresta de 
manguezal do mundo onde vivem famílias ribeirinhas voltadas para a pesca (Figura 02) e para 
coleta de caranguejo.

Figura 01 - Cais da Cidade de Carutapera

Fonte: O autor, 2010. 
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Navegando pela ria Arapiranga até a foz do rio Gurupi, observa-se uma verdadeira floresta 
de manguezais do tipo Mangue vermelho (Rhizophora mangle), berçário de vários tipos de aves 
(Figura 03). Na foz do rio Gurupi próximo a divisa do estado do Pará está localizada a praia do 
Sardinha que recebe sedimento tanto do rio Gurupi como do próprio rio Amazonas, devido ao 
grande processo de intemperismo a granulação da areia chega a ser muito fina, nessa praia por 
determinado tempos famílias passam semanas em ranchos(Figura 04) devido a pesca realizada 
em alto mar.

Luís Domingues:

O povoado que deu origem ao município em 1880, chamava-se Olho d’Água caracterizado 
pela existência de uma nascente, no local conhecido por Borboletal. Foi elevado à categoria de 
município com a denominação de Luís Domingues (Figura 05) , pela lei estadual nº 2176, de 20-12-
1961, desmembrado de Carutapera, sede no antigo distrito de Luís Domingues, foi constituído do 
distrito sede e enstalado em 1962. Em divisão territorial datada em 1963, o município é constituído 
do distrito sede assim permanece em divisão territorial datada de 2005 (IBGE, 2010). Possui uma 
área de 464 km² de extensão, e 6.510 habitantes . Seus habitantes vivem da pesca, possuem um 
mercado (Figura 06) que comercializam os peixes de origem do alto mar.

Figura 02 - Pescadores fazem as redes de pesca

Fonte: O autor, 2010.
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Figura 03 - Mangue vermelho (Rhizophora mangle)

Fonte: O autor, 2010. 

Figura 04 - Ranchos utilizados como abrigo

Fonte: O autor, 2010. 



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 458-475. ISBN 978-85-63800-17-6

Mendonça Neto466

diagramação: letra1@editoraletra1.com

Figura 05 - Avenida Principal de Luís Domingues

Fonte: O autor, 2010. 

Figura 06 - Mercado de Peixe

Fonte: O autor, 2010. 
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Cândido Mendes

O município de Cândido Mendes dispõe de uma população de 18.505 habitantes numa 
área de 1.634 km². Cândido Mendes (Figura 07) é banhado pelo rio Maracaçumé, faz divisa com 
o município de Turiaçu, em relação aos aspectos sociais possui comunidades remanescentes de 
quilombos, a exemplo a comunidade Carará (CAZUMBÁ ONLINE, 2008).

Figura 07 - Rua do Mercado de Cândido Mendes

Fonte: O autor, 2010. 

IMPACTOS AMBIENTAIS: MIRADORA X GARIMPO

Godofredo Viana e Mineração Aurizona:

O processo de instalação da Mineradora Aurizona ocorre desde 2007, empresa canadense 
(Luna Gold) investimento de capital, com administração brasileira, está localizada no município 
de Godofredo Viana próximo a Vila de Aurizona.

A área de exploração é resultado da compra de cerca de 10 mil hectares, com isso muitos dos 
habitantes que antes residiam ali foram desapropriados e remanejados para outros lugares, cidades 
vizinhas e os que restaram vivem em praticamente em modo de segurança “máxima” na área da 
Aurizona, os antigos moradores viviam principalmente da caça, pesca e de pequenas plantações, 
atualmente 800 hectares da área comprada está sendo utilizado pela empresa. 

A Aurizona tem uma área de 10 mil hectares (conforme a portaria de lavra, concedida pelo 
Departamento Nacional de Produção Mineral), dos quais 500 hectares são explorados, no momento. 
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A lavra é a céu aberto e seu material extraído é levado até a usina de beneficiamento, onde entra 
em processo de moagem, tratamento químico e fundição do metal (Figura 08). Sua produção segue 
para uma indústria de refino em São Paulo e, de lá, para o mercado externo (IBRAM, 2010).

Figura 08 - Usina de Beneficiamento da Mineração Aurizona

Fonte: Mineradora Aurizona, 2010.

A Mineração Aurizona desde 1988 vem desenvolvendo pesquisas para exploração de ouro em 
Godofredo Viana, considerada a primeira mina de exploração de ouro no estado do Maranhão, com 
capacidade anual de 1,5 milhões de toneladas de minério, e 65 mil oz de ouro por ano (Entrevista: 
Fernanda ZUIN, Engenheira Ambiental da Aurizona, 2010).

Além de Godofredo Viana, a empresa também abrange para os municípios de Luís Domingues 
e Cândido Mendes, localizados ao noroeste do estado, área de vasta exploração de outro a mias 
de 150 anos. 

Estudos já realizados antes da instalação estipulam oito anos de exploração em lavra, podendo 
chegar a 15 anos, e 100 metros de cava, sendo que 40 metros já foram perfurados (Figura 09). 
Em relação ao número de funcionários, ao longo da obra, contou-se com 846 profissionais, 176 
eram colaboradores contratados em tempo integral no regime CLT, sendo quase 90% oriundos 
do estado do Maranhão.
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Figura 09 - Cava - exploração de Minérios

Fonte: O autor, 2010.

Para Maurício Macedo (Secretário Estadual de Indústria e Comércio), o projeto da empresa 
Aurizona é de grande relevância não só para o município de Godofredo Viana, como para o estado. 
“Para o município porque está levando emprego e renda para os moradores. Para o estado, por ser 
uma atividade que passa a ser explorada de forma comercial por uma empresa especializada com 
alto padrão de tecnologia e segurança. Isto é um marco na história do Maranhão”.

Segundo a MINERADORA AURIZONA (2010): 

O papel das empresas na sociedade é gerar riqueza e promover o seu desenvolvimento. No 
entanto, nos dias de hoje, elas também precisam se conscientizar da importância da preservação 
do meio ambiente e se mobilizar frente às distintas causas existentes.

Porém os impactos que uma área de mineração pode causar são tremendos, vão desde impactos 
sociais até ambientais, o que foi possível visualizar durante a visita técnica na área de exploração de 
mineiros: extensas áreas vegetadas foram desmatadas, ocasionando mortes de animais silvestres, 
aterramento de manguezais etc (Figura 10). De acordo com o Reentrancias-MA (2010).

Uma estrada vicinal de cerca de 10 km que corta o campo e os manguezais foi reforçada e 
melhorada para passagem de veículos e caminhões pesados a área de mineração, mas foram 
retirados os pequenos bueiros que ligavam as “águas” dos manguezais e dos campos cortados 
pela estrada ocasionando a morte da vegetação, tanto dos manguezais, quanto do junco 
(gramínea típica), condenando boa parte da área e toda sua biodiversidade de plantas e animais.



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 458-475. ISBN 978-85-63800-17-6

Mendonça Neto470

diagramação: letra1@editoraletra1.com

Figura 10 - Impactos Ambientais causados pela Mineração Aurizona

Fonte: O autor, 2010.

Figura 11 - Casas de Alvenaria construídas pela Mineradora Aurizona

Fonte: O autor, 2010.
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Para tentar amenizar esses impactos gerados pela mineração, “a Aurizona busca melhorar 
a qualidade de vida da população do seu entorno, oferecendo a ela a compensação mais benéfica 
e adequada, em um processo de constante aprendizado e contato estreito com os moradores” 
(MINERADORA AURIZONA, 2010). Principais benefícios já concretizados: melhoria no sistema 
de oferta de energia, recuperação das rodovias, rede de distribuição de água, construção de um 
ambulatório, melhoria das casas (Figura 11), oferta de empregos etc.

Luís Domingues e o Garimpo de Caxias:

Os primeiros relatos de exploração de ouro no Maranhão, foi a partir dos Jesuítas, a descoberta 
de ouro no noroeste do Estado foi um marco para grandes expedições até a região localizada entre 
os rios Gurupi e Maracaçumé, em 1624, com as primeiras incursões de aventureiros europeus no 
Brasil território. 

O Garimpo de Caxias hoje se encontra desativado, o IBMA fiscalizou a obra devido aos 
grandes impactos que foram causados ao longo de vários anos, a extração de ouro era feito de 
forma manual, sem controle e técnicas adequadas, que causou alterações significativas na paisagem 
(Figura 12), como a remoção da cobertura vegetal, incisões na topografia e, consequentemente, a 
desintegração do solo que está exposto às ações climáticas.

Figura 12 - Formação artificial de lagos

Fonte: O autor, 2010.



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 458-475. ISBN 978-85-63800-17-6

Mendonça Neto472

diagramação: letra1@editoraletra1.com

Utilizava-se equipamentos como “piu-piu”, caixa de concentração, que provocavam 
desmatamento da mata nativa e vários processos erosivos que deram origem aos lagos antrópicos 
de 70 metros, onde conseguiam 100 g de ouro, para decantação utilizava-se o mercúrio, que 
causava danos terríveis contaminando o solo, a água, além da falência de animais e até mesmo 
dos seres humanos.

O garimpo desativado está localizado a 8 Km da cidade de Luís Domingues, através de uma 
estrada vicinal é possível chega na localidade, pertencente ao maciço do Gurupi e faz parte da 
Formações Geológicas Bairreira e Itaperuru. De acordo com Golnçalves et al. (2005, p. 122): 

Geologically the area in studying is characterized by Cristalino Complex, Tromaí formation 
that outcrops in small isolated strips of low course of the river Gurupi and nothwest of State. 
In Tromaí formation predominates gnaisses, quartizitos, granite and chrystalline calcareous, 
marbled.

A existência de ouro nessas áreas está associada às rochas vulcânicas-sedimentares e intrusões 
graníticas, cuja origem é orogenética. Os maiores casos de exploração foram na década de 1980, 
quando ocorreu uma explosão de casos de mineração, essa atividade era praticada de forma 
irregular (Figura 13), não possuindo autorização ambiental ou mesmo licença prévia de qualquer 
organização ambiental, o que causava um descontrolado impacto a área.

Figura 13 - Antiga área de exploração do Garimpo de Caxias

Fonte: GONÇALVES et al., 2005.

APA DAS REENTRÂNCIAS MARANHENES

Criada em 11 de junho de 1991 e reeditado 09 outubro de 1991 pelo Decreto 11.901, a Área 
de Proteção Ambiental das Reentrâncias Maranhenses (Figura 14) com uma área de 2.680.911 
hectares, está situada no litoral ocidental maranhense, que percete a mesma os municípios de 
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Alcântara, Bacuri, Bequimão, Cândido Mendes, Carutapera, Cedral, Cururupu, Godofredo Viana, 
Guimarães, Luís Domingues, Mirinzal e Turiaçu (MARANHÃO, 2003).

Figura 14 - MAPA das Reentrâncias Maranhenses

Fonte: Adaptado UEMA, 2002, o autor 2010.
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Na área costeira nota-se a presença de baías, enseadas e estuários. Já as áreas continentais são 
constituídas na maioria de terras baixas e planas com pequenas elevações, a exemplo o município 
de Carutapera. Possui extensos manguezais com elevada produtividade pesqueira em toda costa 
ocidental maranhense, há abundância de aves litorâneas, algumas ameaçadas de extinção, como 
o guará.

Essa área é gerencia pela Secretária de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais, 
porém durante os trabalhos de campo foi observado que a situação é critica, áreas que deveriam 
ser protegidas legalmente estão sendo impactadas diariamente, a exemplo a Mineração Aurizona 
no município de Godofredo Viana que vem causa sérios impactos nesse ambiente e outro caso, 
é a de extração da madeira de mangue para incineração das fornalhas das fábricas de tijolos da 
região (Figura 15).

Figura 15 - Fabrica de Tijolo no município de Luís Domingues

Fonte: O autor, 2010.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreender os aspectos tanto ambiental como humano de uma sociedade é de grande 
importância para formulação de dados que caracterizam uma sociedade, assim mostra-se importante 
o estuda da percepção ambiental. Cândido Mendes, Luís Domingues, Godofredo Viana e Carutapera, 
dispõem de várias praias e ilhas, dentre elas: a ilha do Apeú, ilha do Sardinha, São Jorge, Irmãos, 
São João e Jaboti, com praias semi-desertas como Japó, Bela Vista, São Pedro, Jucal e uma fauna 
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costeira como: botos, peixes-boi, macacos e pássaros de todos tipos. Destaque também para a Pedra 
do Gurupi e o Campo do Maracaçoeira duas das maiores atrações paisagísticas do município de 
Carutapera, fica em mar aberto, sob a influência da foz do rio Gurupi, com uma altura correspondente 
a 20 metros. Já o Campo de Maracaçoeira é um local com a presença de lagos piscosos, muitas 
ilhas e uma rica fauna (CAZUMBÁ, 2008). 

Godofredo Viana e Luis Domingues, foram consideradas cidades pacatas, enfrentam problemas 
ameaçadores na fauna e flora, visto que nessas regiões a mineração vem causando sérios impactos 
ambientais e sociais, ressaltasse a Serra do Pirucáua no município de Godofredo Viana, onde a 
Mineradora Aurizona é a principal causadora desses impactos nessa localidade. Cândido Mendes 
localizado no baixo curso do rio Maracaçumé, apresenta corredeiras com enormes blocos de pedras, 
possui também comunidades remanescentes de quilombolas, como Carará.
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O LAGO DE FURNAS COMO TRANSFORMADOR DA PAISAGEM DO 
MUNICÍPIO DE FAMA, MG 

FURNAS LAKE TRANSFORMING THE LANDSCAPE OF THE MUNICIPALITY OF FAME,
MG, BRAZIL

TAMIRIS BATISTA DINIZ

Universidade Federal de Alfenas
tamirisbdiniz@hotmail.com

RESUMO. A paisagem se transforma ao longo dos anos.  Nesse conceito, os aspectos físicos, sociais, culturais e 
econômicos do ambiente são abordados, como forma de compreender essa relação e sua dinâmica. Nesta perspectiva 
o lago formado a partir da barragem da Usina Hidrelétrica de Furnas na década de 1960 foi um agente transformador 
da paisagem de Minas Gerais. Este foi implantado para suprir a crise energética que ameaçava o Brasil na década de 
1950, quando Juscelino Kubitschek optou em investir na geração de energia elétrica para atender os principais centros 
socioeconômicos do sudeste do país. Assim, em janeiro de 1963, a usina começou a funcionar, modificando a paisagem 
e a vida dos habitantes dos 34 municípios que se tornaram lindeiros ao lago. Dentre esses municípios, selecionamos 
para nosso estudo o de Fama (MG), que teve boa parte de sua área urbana inundada. Antes da implantação da UHE 
Furnas, a paisagem de Fama era composta pelo Rio Sapucaí, agricultura de várzea, ferrovia e outros elementos que 
foram alagados, ou seja, houve uma grande mudança no sistema de transporte, no setor agrícola, na cultura cultivada, 
na quantidade de água disponibilizada, de ordenamento do território e nas relações sociais. Entretanto, o lago passou 
a representar a base da economia de Fama, propiciando o desenvolvimento de novas atividades como o turismo, 
agricultura, pecuária, navegação, piscicultura, aquicultura e a pesca. Os impactos sociais e físicos causados pelo 
Lago de Furnas em Fama na década de 1960 foram imensuráveis, e que essas transformações refletem na sociedade 
até hoje. O deplecionamento deste lago é um agente transformador da paisagem, ocorre praticamente todo ano, 
tornando a economia do município instável, por esta ter se tornado tão dependente deste recurso hídrico. A origem 
dessa redução do nível da água é a falta de precipitação, a ausência de mata ciliar e problemas de gestão do Operador 
Nacional do Sistema Elétrico (ONS). A ausência de políticas públicas para tornar este lago um elo navegável de fluxo 
de produtos para o consumo, faz com que o ONS seja rigoroso em utilizar todo o potencial da UHE Furnas para a 
geração de energia, sem considerar os impactos socioeconômicos causados por este deplecionamento. 

Palavras-chave. Paisagem, Fama (MG), Usina Hidrelétrica de Furnas.

ABSTRACT. The landscape changes over the years. In this concept, the physical, social, cultural and economic aspects 
of the environment are discussed as a way to understand this relationship and its dynamics. In this perspective the 
lake formed from the dam of the Furnas Hydroelectric Power Plant in the 1960s was a transforming agent of the 
landscape of Minas Gerais. This was implemented to meet the energy crisis that threatened to Brazil in the 1950s, when 
Juscelino Kubitschek opted to invest in power generation to meet the main socio-economic centers in the Southeast. 
Thus, in January 1963, the plant began operating, modifying the landscape and the lives of the inhabitants of 34 
municipalities that have become bordering the lake. Among these counties, we selected for our study of Fama (MG), 
which took much of his flooded urban area. Before the implementation of the Furnas Hydroelectric Plant, the landscape 
of Fama was composed by Sapucai River, floodplain, railroad and other elements that were flooded, ie, agriculture was 
a big change in the transport system in the agricultural sector, the culture cultivated in amount of water available, 
spatial planning and social relations. However, the lake began to form the basis of Fame economy, promoting the 
development of new activities such as tourism, agriculture, animal husbandry, navigation, fisheries, aquaculture and 
fishing. The social and physical impacts caused by Furnas Lake in Fame in the 1960s were immeasurable, and that 
these changes reflect in society today. The depletion of this lake is a transforming agent of landscape, occurs almost 
every year, making the economy unstable municipality, for having become so dependent on this water resource. The 
origin of this reduction of the water level is the lack of rainfall, lack of riparian vegetation and poor management of 
the National System Operator (ONS). The absence of public policies to make this lake a navigable stream of products 
for consumption link, causes the ONS is rigorous to use the full potential of Furnas Hydroelectric power generation, 
without considering the socioeconomic impacts of this depletion.

Keywords. Landscape, Fama (MG), Furnas Hydroelectric Power Plant.
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INTRODUÇÃO

A paisagem se transforma ao longo dos anos, neste conceito, os aspectos físicos, sociais, 
culturais e econômicos do ambiente são abordados, como forma de compreender essa relação e 
sua dinâmica. Cosgrove (1985, p. 223) explica que

A paisagem sempre esteve intimamente ligada, na geografia humana, como a cultura, com 
a ideia de formas visíveis sobre a superfície da Terra e com sua composição. A paisagem, de 
fato, é uma “maneira de ver”, uma maneira de compor e harmonizar o mundo externo em uma 
“cena”, uma unidade visual. A palavra surgiu no Renascimento para indicar uma nova relação 
entre os seres humanos e seu ambiente.

Nesta perspectiva o lago formado a partir da implantação da Usina Hidrelétrica de Furnas 
foi um agente transformador da paisagem do sul de Minas Gerais. Esse foi implantado para 
suprir a crise energética que ameaçava o Brasil em meados da década de 1950, quando Juscelino 
Kubitschek optou em investir na geração de energia elétrica.  Foi nesse contexto que no dia 28 de 
fevereiro de 1957 projetou a usina hidrelétrica de Furnas, representando um reforço energético 
para as regiões de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. As obras foram iniciadas no ano de 
1958 e se estenderam até 1962. No ano seguinte, a primeira unidade entrou em operação, mas sua 
inauguração oficial foi em 1965 no primeiro governo do regime militar com o presidente Castelo 
branco (CARVALHO, 2012).

Assim, na década de 1960, a usina começou a funcionar, modificando a paisagem e a vida 
dos habitantes locais, haja vista que, segundo Lemos Junior (2010, p. 22), “a represa formou um 
dos maiores lagos do mundo, canyons, praias e cachoeiras foram formados, e fazendas, cidades e 
vilarejos foram inundados”.

O Lago de Furnas consiste em uma sub-bacia do Rio Grande, segundo a Revista da Hidrovia 
do Lago de Furnas (2010), “possui cerca de 1.500m² e cobre uma superfície de 1.457,48 km², 
onde acumula cerca de 23 milhões de m³, medindo por volta de 3.700 km de extensão”, sendo a 
maior extensão de água do estado de Minas Gerais e um dos maiores lagos artificiais do mundo, 
sendo assim denominado como o “Mar de Minas”. São 34 lindeiros ao lago, que passaram a ter 
parte de suas áreas inundadas, modificando a estrutura física, fazendo com que as estruturas de 
uma paisagem onde se tinham Igrejas, cemitérios, trilhos, etc., ficassem submersas. As relações 
socioculturais também sofreram com essa nova dinâmica, forçando o deslocamento da população 
local e exigindo novas demandas ao para utilização do lago como alternativa econômica.  

A partir desse fato marcante, as águas do Lago de Furnas mudaram a vida da população 
local e a história dos municípios inundados, haja vista que, segundo Bortoleto (2001, p. 54) “na 
implantação de um empreendimento de grande porte, como uma usina hidrelétrica, podemos 
salientar graves impactos socioeconômicos, culturais e ambientais que ocorrem de diferentes 
maneiras na região”. Pelo fato de a Usina Hidrelétrica de Furnas ter iniciado a operação no Rio 
Grande na década de 1960, tais impactos foram mais intensos para a população local. Colchete 
Filho (2013, p. 138) argumenta que “o projeto de uma hidrelétrica de grande porte, como Furnas, 
faz referência a uma era de grandes investimentos em infraestrutura, quando muito pouco se 
falava sobre impacto ambiental, projeto participativo ou memória social.” O referido autor reflete 
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o processo dialético do homem com o lugar e como construímos nossas paisagens a partir de 
intervenções urbanas, como o Lago de Furnas, de fato, esta paisagem se transformou muito, pois 
a relação entre essa e os processos produtivos da região se tornou mais complexa, como explica 
Milton Santos (1996, p. 138):

O termo paisagem abrange uma pluralidade de interpretações. Durante o processo de ocupação 
de um território, estabelecem-se diversas relações entre a paisagem e os processos produtivos, 
visto que, â medida que o trabalho humano torna-se mais complexo, são exigidas alterações 
espaciais correspondentes às inovações em curso. No entanto, a paisagem não revela apenas 
as relações entre a produção e a estrutura da sociedade, mas também o imaginário social, as 
crenças, os valores e os sentimentos das pessoas que a constroem. Assim, a paisagem deve ser 
pensada paralelamente às condições políticas, econômicas e também culturais.

Embora o lago de Furnas represente a base da economia local, não recebe a atenção devida 
da população e do poder público desses municípios. Segundo Carvalho (2012, p. 45), “são muitas 
as fontes de contaminação, destacando-se o uso inadequado do solo e a falta de tratamento de 
efluentes domésticos e industriais.” Essa questão ainda se agrava quando ocorre o deplecionamento, 
ou seja, a redução do nível da água, como consequência das oscilações do regime hídrico ao longo 
do ano, pois os dejetos ficam mais concentrados. 

A região do Lago de Furnas [...] tem a água como uma das bases que sustentam sua economia, 
seja pela Compensação Financeira dos Recursos Hídricos (CFRH) recebida pelos municípios, em 
função da geração de energia elétrica, seja pelas atividades ligadas à agricultura e ao turismo. 
Entretanto, fatores como o esgoto produzido pelas áreas urbanas e lançado no lago, assim 
como o deplecionamento do reservatório a níveis extremos tem, muitas vezes, comprometido 
às atividades na região (ALAGO, 2006, p. 11).

A respeito do rebaixamento do nível da água do lago de Furnas, Lemos Júnior (2010, p. 
30-31) explica: 

A represa foi dimensionada para ficar no máximo a 768 metros acima do nível do mar e a cota 
mínima que FURNAS trabalha é de 750 metros, bem abaixo da cota de 762 metros defendida 
por estudiosos, por representantes dos municípios, bem como pela ALAGO – Associação 
dos Municípios do Lago de Furnas. Para o presidente da entidade, “FURNAS é uma grande 
usuária do lago, mas, todos tem direito sobre o lago”. Em função de condições hidrológicas 
desfavoráveis e da redução dos investimentos no setor elétrico do país, dentre outros, o baixo 
nível das águas do reservatório de Furnas por um período prolongado, entre os anos de 2000 
e 2001, culminou em perdas consideráveis para os diferentes usuários das águas do lago.

Este fenômeno de baixa da quantidade de água compromete também as atividades econômicas 
da região, uma vez que “a grande dependência dos municípios do entorno em relação ao Lago de 
Furnas gera um conflito entre a geração de energia e os demais usos, devido ao rebaixamento do 
reservatório em período de escassez prolongada” (ALAGO, 2012, p. 45). E é exatamente essa a 
situação enfrentada pela população do municípios lindeiros do lago de Furnas desde 2013.
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O deplecionamento, portanto, transforma a paisagem dos municípios do entorno do lago, 
além de comprometer a economia da região, impactando o turismo, a agricultura, a pecuária, a 
navegação, a piscicultura, a aquicultura, o imobiliário, os esportes náuticos e a pesca esportiva, 
ou seja, atividades que estão relacionadas com o nível de água.

Dentre esses municípios, ressaltamos como foco desse trabalho o de Fama que está localizado 
na mesorregião Sul/Sudoeste do Estado de Minas Gerais, tendo como municípios limítrofes: ao 
Norte Campos Gerais, ao Sul Machado, a Leste Paraguaçu e Oeste Alfenas (figura 1). 

Figura 1 - Localização do município de Fama (MG) na região do Lago de Furnas

Fonte: Prefeitura Municipal de Fama (2006).

O município é constituído pela sede e pelos distritos de Rochas, Armazém, Coqueiros, 
Pontinha e Tobias. Fama apresenta uma localização privilegiada, não só por estar inserida em uma 
rede urbana formada por prósperas cidades de porte médio, mas também devido à sua localização 
estratégica em relação aos grandes centros de produção e consumo: Belo Horizonte: 360 Km, São 
Paulo: 340 Km e Rio de Janeiro: 450 km (PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA, 2006 , p. 9). 
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O povoamento do município remonta ao século XIX, quando da vinda de numerosas famílias 
do interior das Minas Gerais e também imigrantes europeus para estas partes do Sul, em busca 
das novas minas de ouro de Cabo Verde e Santa Ana do Sapucaí, entre outras, que rapidamente 
se esgotaram. A busca pelo ouro sucedeu-se a corrida pelas pastagens, para a criação de gado. 
Assim, a população foi se estabelecendo com suas fazendas de criar e com as práticas agrícolas 
de subsistência. Fama foi elevada à categoria de Distrito do município de Alfenas, em 1911, 
transferido para o município de Paraguaçu em 1923 e emancipado, tornando um município em 
1948 (PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA, 2006).

Todavia, sua paisagem transformou-se completamente quando suas terras foram inundadas 
pelo represamento do lago de Furnas, na década de 1960, sobretudo a área urbana, a qual praticamente 
metade ficou embaixo das águas (figuras 2 e 3).

Figuras 2 e 3 - Área urbana do município de Fama (MG) antes e depois da inundação pelo lago de Furnas

Fonte: Prefeitura Municipal de Fama (2006) e Rosymerie Silverio (2012).
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O município se caracterizava pela forte presença do cultivo de arroz e alho na áreas de 
várzea ao Rio Sapucaí, que escoava na região, contava com fábricas de macarrão, farinha, móveis, 
laticínios, ladrilhos, serrania, máquinas de beneficiar o arroz, lojas de tecidos, grandes depósitos 
de alho, cinema (mudo e falado), banda, centro telefônico e a ferrovia, que escoava a produção, 
movimentando a economia local. A inundação provocou houve um grande êxodo populacional, 
causando muito sofrimento para esses moradores, que não se conformava em serem expropriados 
e verem suas moradias alagadas. Também ocorreu uma considerável mudança no setor agrícola, no 
tipo de solo cultivável, na cultura cultivada, na quantidade de água disponibilizada, de ordenamento 
do território, nas relações sociais e no sistema de transporte que passou a ser rodoviário, alterando o 
acesso e a estrutura de escoamento da produção agrícola dos municípios (PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FAMA, 2006).

A partir de então, sua área urbana ficou contato direto com o lago de Furnas, uma vez que 
parte dessa foi inundada. Em épocas de estiagem e de baixa do nível das águas do lago, a população 
tem a possibilidade de visualizar uma paisagem repleta de peculiaridades e relembram um pouco 
da história do município, já que muitas edificações inundadas ressurgem na paisagem.

Diante dessa realidade, o intuito desse trabalho é fazer uma análise espacial e resgatar o 
histórico do processo de transformação na paisagem urbana ocorrida no município de Fama, a 
partir da implantação do Lago de Furnas, por meio da fala de antigos moradores, que vivenciaram 
todo esse processo. Por outro lado, é importante dar voz também aos jovens, que enxergam Fama 
sobre outra perspectiva, ou seja, com uma paisagem que para eles é única, já que quando nasceram 
era essa que se apresentava. 

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Analisar as transformações ocorridas na paisagem do município de Fama, após a implantação 
do lago de Furnas.

Objetivos Específicos

• Identificar as antigas estruturas econômicas do município de Fama, antes da implantação 
da UHE Furnas; 

• Caracterizar as atuais atividades econômicas do município de Fama; 
• Analisar as mudanças ocorridas nos aspectos físicos e sociais da paisagem de Fama pós 

implantação da UHE Furnas; 
• Entender as causas e as consequências do processo de deplecionamento sobre a paisagem 

de Fama; 
• Compreender a percepção dos atores sociais envolvidos na dinâmica da paisagem 

do município (população local, representantes das principais atividades econômicas 
dependentes do nível de água do lago, representantes das principais organizações, 
associações e empresas que lidam com questões deste lago).
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METODOLOGIA

O trabalho discorre dos seguintes procedimentos:
• Pesquisa e revisão bibliográfica (livros, artigos e teses), referentes, sobretudo à paisagem 

de Fama (MG) nas bibliotecas da UNIFAL-MG (sede e Unidade II) e virtuais, bem como 
em artigos disponíveis em revistas eletrônicas, de modo a indicar os conceitos, estudos, 
análises espaciais, críticas e reflexivas sobre o tema abordado.

• Coleta de dados: a) Dados secundários: Prefeitura Municipal de Fama (MG), instituições 
públicas e privadas que disponham de documentos e fotos sobre a paisagem de Fama 
pré-Lago de Furnas, além de sites especializados; b) Dados primários: entrevistas com 
a população idosa (acima de 65 anos) e jovem (entre 15 e 24 anos) de Fama, bem como 
o prefeito municipal.

• Organização e análise dos dados coletados.
• Elaboração do relatório final da pesquisa, indicando as conclusões obtidas e propondo 

medidas de acordo com a realidade do local.

RESULTADOS PRELIMINARES

Considerando que essa pesquisa é fruto do Trabalho de Conclusão do curso de Geografia 
da UNIFAL-MG, que por ainda encontrar-se em andamento, o que apresentamos são apenas 
resultados parciais, no qual pudemos verificar que os impactos sociais e físicos causados pelo Lago 
de Furnas em Fama na década de 1960 foram imensuráveis, e que essas transformações refletem 
na sociedade até hoje. 

O deplecionamento deste lago é um agente transformador da paisagem, ocorre praticamente 
todo ano, levando a economia do município a ser instável, por esta ter se tornado tão dependente 
deste recurso hídrico. A origem dessa redução do nível da água é a falta de precipitação, a ausência 
de mata ciliar e problemas de gestão do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). A ausência 
de políticas públicas para tornar este lago um elo navegável de fluxo de produtos para o consumo, 
faz com que o ONS seja rigoroso em utilizar todo o potencial da UHE Furnas para a geração de 
energia, sem considerar os impactos socioeconômicos causados por este deplecionamento em 
atividades como a pesca, piscicultura, esportes nauticos, o setor do turísmo, entre outros.

Existem ainda um grande número de famílias que presenciaram o processo de inundação 
do município de Fama pelas águas do Lago de Furnas, cujas memórias  de Fama (MG) são de uma 
pequena cidade constituída pela agricultura de várzea, pela ferrovia, pelo Rio Sapucaí, ou seja, 
haviam outros tipos de relações espaciais e sócio-economicas. O Lago de Furnas representa um 
marco de sofrimento para a população mais antiga, devido ao histórico de terem suas moradas 
submersas, porém para os jovens, este é uma oportunidade de desenvolvimento para a cidade, 
uma vez que se trata de um atrativo turístico regional e de estruturação de cadeias produtivas de 
pescados.
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USO DO GEOPROCESSAMENTO NO MONITORAMENTO DA COBERTURA 
VEGETAL DA TERRA INDÍGENA DOS XAKRIABÁ, NO NORTE DO ESTADO 

DE MINAS GERAIS

USE OF GIS IN MONITORING OF VEGETATION COVER OF INDIGENOUS LAND OF XAKRIABÁ 
IN THE NORTH OF MINAS GERAIS

VALDEVINO JOSÉ DOS SANTOS JÚNIORi & FERNANDO HIAGO SOUZA FERNANDESii

Instituto Educacional Santo Agostinho
ivaldonjsantos@hotmail.com, iihiagosf@hotmail.com

RESUMO. A conversão de áreas preservadas para os usos antrópicos sem o devido planejamento e organização da 
superfície terrestre tem provocado diversos impactos ao meio natural. Neste víeis, este trabalho tem como objetivo 
utilizar as técnicas do geoprocessamento para o monitoramento da cobertura vegetal da terra indígena dos Xacriabá 
no espaço-temporal de 10 anos, no norte do estado de Minas Gerais. Para tanto foi utilizado imagens gratuitas do 
ano de 2004 e 2014 respectivamente dos satélites Landsat TM 5 e Landsat 8 OLI/TIRS sendo definidas quatro classes 
para o mapeamento da superfície terrestre (água, pastagem, solo exposto e vegetação), por meio do classificador 
supervisionado de máxima verossimilhança com limiar de aceitação de 99.9% para ambas as imagens. Foram utilizadas 
imagens índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI), também referente aos anos de 2004 e 2014 do produto 
MOD13Q1 do sensor MODIS. Os resultados da classificação do mapeamento da superfície terrestre apontaram uma 
perda de 1.696,27 ha (3,19%) de áreas preservadas, um aumento de 3% de áreas de pastagem e um acréscimo de 
128,54 ha de solo exposto. Por meio do fatiamento dos valores do NDVI pode se perceber um decréscimo dos valores 
do índice de vegetação entre o espaço-temporal analisado. Tais valores apresentados pela classificação supervisionada 
e pelo índice de vegetação evidenciaram o aumento de áreas antropizadas, e um decréscimo de áreas vegetadas o que 
contribui de forma negativa para a biodiversidade existente na região.    

Palavras-chave. Uso e ocupação do solo, Terra indígena, Índice de vegetação.

ABSTRACT. The conversion of preserved areas for anthropogenic uses without proper planning and organization 
of Earth’s surface has triggered several impacts to the natural environment. In this sense, this paper aims to use the 
techniques of GIS for monitoring vegetation cover of the indigenous land of the spatiotemporal Xacriabá 10 years, in 
the northern state of Minas Gerais. For this we used free images from 2004 and 2014 respectively from the Landsat 
5 TM and Landsat 8 OLI / TIRS four classes for mapping the Earth’s surface (water, pasture, bare soil and vegetation) 
being defined by the classifier maximum likelihood with acceptance threshold of 99.9% for both images. Pictures index 
of normalized difference vegetation index (NDVI), also for the years 2004 and 2014 MOD13Q1 product of MODIS 
were used. The classification results of the mapping of the earth’s surface showed a loss of 1696.27 ha (3.19%) of 
preserved areas, an increase of 3% of pasture and an increase of 128.54 ha of exposed soil. Slicing through the values   
of NDVI may notice a decrease in the values   of the vegetation index between the spatiotemporal analysis. Such values   
presented by supervised classification and the vegetation index showed an increase in disturbed areas, and a decrease 
of vegetated areas which contributes negatively to the existing biodiversity in the region.

Keywords. Use and land occupancy, Indigenous land, Vegetation index.

INTRODUÇÃO

O Decreto nº. 7.747 de 2012 instituiu a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental 
de Terras Indígenas – PNGATI, objetivando “garantir e promover a proteção, recuperação, 
conservação e o uso sustentável dos recursos naturais das terras e territórios indígenas”; apoiar 
o monitoramento das transformações nos ecossistemas de terras indígenas – TIs bem como 

(GEO)POLÍTICAS DO MEIO AMBIENTE, GESTÃO DOS RECURSOS E SUSTENTABILIDADESEIXO II
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promover a sustentabilidade ambiental em comunidades indígenas (BRASIL, 2012).
Uma forma de promover a sustentabilidade em TIs é por meio de uma análise do meio físico 

para avaliação do uso e ocupação do solo, através do monitoramento de terras, para caracterizar e 
identificar áreas sujeitas aos processos de degradação do solo (SALLES et al., 1998). 

O uso de técnicas de geoprocessamento tem possibilitado a obtenção de informações relativas 
ao meio físico, permitindo o monitoramento do uso e ocupação do solo, a análise do espaço na 
forma dinâmica e a elaboração de mapas para apreciação de estudos ambientais (FUJACO, 2010). 

Neste contexto, o presente estudo visa monitorar a cobertura vegetal das Terras Indígenas 
(TIs) dos Xakriabá, no Norte do estado de Minas Gerais, por meio de técnicas de geoprocessamento, 
entre os anos de 2004 e 2014.

INTERLOCUÇÃO TEÓRICO-CONCEITUAL

As terras indígenas 

Diversas comunidades habitam o território nacional, acarretando em diferentes composições 
sociais e culturais. Neste sentido, estão inseridas os grupos indígenas que com o passar dos anos 
têm protagonizado inúmeros conflitos, onde se nota a falta de respeito, violência e a intolerância 
(PACHECO, 2014). 

Neste contexto, foram conferidas na Constituição Brasileira de 1988, no artigo 231, algumas 
diretrizes territoriais visando os direitos dos povos indígenas, como por exemplo, os reconhecendo 
pela organização social, cultural e linguística, e os direitos originários sobre as terras tradicionalmente 
ocupadas; competindo à União a demarcação, com intuito de proteger e fazer respeitar todos os 
bens em que nelas se encontram (BRASIL, 1988).

A Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas -  PNGATI apresenta 
como objetivo principal a promoção e garantia da proteção, recuperação, conservação e também 
o uso sustentável dos recursos naturais provenientes dos territórios indígenas. Esta política 
visa integridade do patrimônio indígena, bem como a contínua melhoria da qualidade de vida 
indígena, as boas condições de reprodução física e cultural das presentes e futuras gerações destas 
comunidades, sempre respeitando seus direitos e forma autentica de gestão ambiental e territorial 
de suas terras (SOUZA & ALMEIDA, 2012).

As terras tradicionalmente ocupadas referem-se às terras habitadas por índios de forma 
permanente, sendo utilizadas em atividades produtivas. Quanto às terras indispensáveis à 
preservação e conservação dos recursos naturais fundamentais ao bem-estar e às essenciais à 
reprodução física e cultural, segundo quanto aos usos, tradições e costumes (SOUZA, 2012).

Geoprocessamento

O uso do geoprocessamento veio com a necessidade de monitorar, controlar, consultar, projetar, 
ordenar, modelar, manejar, recuperar, avaliar e apresentar informações e dados georreferenciados do 
território e garantir uma desenvolvimento sustentável das atividades antrópicas. Com o passar dos 
anos, cada vez mais, diversos estudos tem apresentado o geoprocessamento como uma ferramenta 
valiosa na investigação informações do território alvo de estudo (NUNES, 2013).
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As técnicas de Geoprocessamento em conjunto com o sensoriamento remoto  são ferramentas 
auxiliares na aquisição de dados e informações pertinentes ao meio físico e ao monitoramento da 
dinâmica dos usos e ocupação das terras, conforme atestam os trabalhos de Moreira et al. (2013), 
Nunes et al. (2013) e Salles et al. (1998).

METODOLOGIA

Área de estudo

As terras Xacriabá estão divididas em duas áreas, a primeira, localiza-se no município de São 
João das Missões e Itacarambi. São nomeadas por Xacriabá e Xacriabá Rancharia (Figura 1). Estas 
terras abrigam o maior grupo indígena de Minas Gerais (CAMPOS et al., 2006; FUNAI, 2014).

FIGURA 1 - Localização das terras indígenas Xakriabá no Norte de Minas Gerais

Os Xakriabá ocupam terras indígenas tradicionalmente ocupadas e registradas em Cartório 
em nome da União e na Secretaria do Patrimônio da União (FUNAI, 2014).

As temperaturas médias encontradas a região variam entre 20,4 e 24,7 ºC e o período chuvoso 
é entre os mês de novembro e fevereiro, com 227,0 mm no mês de dezembro. O clima peculiar 
desta região, conforme Koppen é o Aw, por ser um clima tropical úmido de cerrado com estação 
seca no inverno (SÁ JÚNIOR, 2009). 
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Base metodológica

Para a base metodológica deste trabalho foi utilizado duas imagens digitais, uma do Landsat 
TM 5 com as bandas 3, 4 e 5 datada de 06/07/2004 e outra do Landsat 8 OLI/TIRS com as bandas 
4, 5 e 6 de passagem 07/07/2014, ambas de órbita 219 e ponto 070 disponíveis no catálogo de 
imagens do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e no site da National Aeronautics and 
Space Administration (NASA), respectivamente. 

O pré-processamento das imagens foi realizado no software ENVI 5.0 sob a licença do 
Laboratório de Topografia e Geoprecessamento (LABGEO) das Faculdades de Ciência Exata e 
Tecnológicas Santo Agostinho (FACET), onde se realizou a correção geométrica das imagens do 
satélite Landsat a partir da imagem ortorretificada Gls-Landsat disponibilizada gratuitamente 
no site do INPE, sendo preconizado um erro inferior a 0,5 pixel. Posteriormente as imagens 
georreferenciadas foram classificadas por meio do classificador supervisionado de máxima 
verossimilhança (MAXVER) com limiar de aceitação de 99.9%. Após a classificação do uso do solo 
foi realizado o recorte espacial das terras indígenas e adquirido os valores corresponde às quatro 
categorias determinadas (água, pastagem, solo exposto e vegetação).  

Utilizou-se também o índice de vegetação NDVI com as respectivas bandas RED, NIR e MIR 
do produto MOD13Q1, com critério de seleção próximo as datas das imagens do satélite Landsat 
com as seguintes passagens, 11/07/2004 e 12/07/2014. As cenas foram então re-amostradas no 
software Reprojection Tool do formato hdf para o formato Tiff e em seguida importadas para o 
SPRING (Câmara et al., 1996), onde realizou-se o fatiamento do NDVI de 0,10 de forma a identificar 
as mudanças da cobertura vegetal das TIs. Após os resultados da classificação supervisionada e do 
fatiamento do NDVI estes dados foram então importados para o layout do Arc Map do software 
Arc Gis 10.1 sob a licença do (LABGEO) – (FACET).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Apresentam-se nas Figuras 2 e 3 a classificação do uso e ocupação do solo das terras indígenas 
dos Xacriabas no norte do estado de Minas Gerais, realizadas por meio do classificador supervisionado 
de máxima verossimilhança (MAXVER), entre o espaço-temporal de 2004 e 2014.

De acordo com os resultados obtidos sobre a caracterização da superfície terrestre nas terras 
indígenas para ambos os momentos analisados verificou-se um dinamismo mais intenso nas regiões 
Leste e Nordeste entre as classes determinadas neste estudo. Nessas áreas é encontrada grande 
parte das estradas presentes nas terras indígenas, que dão acesso as comunidades indígenas como, 
Brejo do Mata-fome, Prata, Itacarambizinho, Césario, Defuntos entre outras. Segundo Fernandes 
et al. (2014), as estradas e as proximidades das localidades tendem a caracterizar-se como vetores 
de desmatamento, em virtude da facilidade do acesso e da busca de novas áreas para a subsídios 
agropecuários.  
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Figura 2 - Mapa de uso e ocupação do solo das terras indígenas dos Xacriabá no Norte de Minas para o 

ano de 2004

Figura 3 - Mapa de uso e ocupação do solo das terras indígenas dos Xacriabás no Norte de Minas para 

o ano de 2014
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Apesar das alterações visualizadas na paisagem entre os anos de 2004 e 2014 nas terras 
indígenas (Figuras 2 e 3), vale frisar que a classe vegetação correspondeu a uma área superior a 
68% de ambas as aldeias e momentos estudados. Em contrapartida ainda que presente em uma 
área relativamente considerável a categoria vegetação sofreu uma redução da ordem de 1.696,27 
ha, ou seja, 3,19% do território indígena foram convertidos para classes antrópicas. Os resultados 
encontrados por áreas de pastagem e regiões de solo exposto evidenciaram esta situação, sendo 
encontrado nas TIs um aumento de 3% de áreas de pasto com 1.033,5 ha (1,94%) na TI - Xacriabá 
e 564 ha (1,06%) na TI - Xacriabá-Rancharia e um acréscimo de 53,53 (0,08) ha para a aldeia 
Xacriabá e 74,98 ha (0,12%) para a categoria de solo exposto, totalizando 0,20%.

Tais resultados encontrados por este estudo são corrobados com os dados do Zoneamento 
Ecológico Econômico do Estado de Minas Gerais (Figura 4) e com as análises de Toneli et al. (2009), 
onde analisando as formações vegetais dos domínios fitogeográficos presentes nas unidades de 
conservação do rio Peruaçu onde se localiza a TI Xacriabá é demonstrado que maioria do uso e 
ocupação do solo é coberta por Savana Arborizada e Floresta Estacional Decidual com expressiva 
ocorrência de pastagens. 

Figura 4 - Fitofisionomias das terras indígenas Xacriabá e Xacriabá-Rancharia no Norte do Estado de 

Minas Gerais
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Figura 5 - Fatiamento do índice de vegetação (NDVI) para o ano de 2004 das terras indígenas Xacriabá 

e Xacriabá-Rancharia no Norte do Estado de Minas Gerais 

De acordo Ponzoni e Shimabukuro (2007), os cálculos do NDVI para um dado pixel sempre 
resultará em um número que varia -1 a +1. Valores positivos representam áreas com alto índice 
de atividade fotossintética, valores próximos a zero são caracterizados como solo exposto e os 
negativos representam as nuvens é os corpos d’água. Ainda segundo os autores para análises 
temporais com o uso do NDVI deve-se ter o cuidado de adquirir as imagens em mesmas épocas 
de forma a atenuar a variabilidade sazonal da região.

Por meio das Figuras 5 e 6 é possível verificar a distribuição espacial dos valores de NDVI 
apresentados para o ano de 2004 e 2014 das terras indígenas do Xacriabá e Xacriabá-Rancharia 
no Norte do Estado de Minas Gerais.

Analisando os resultados sobre o aspecto visual dos valores do índice de vegetação da diferença 
normalizada é possível observar para o ano de 2004 (Figura 5), a presença de áreas com um maior 
grau de preservação quando comparadas ao ano de 2014 (Figura 6). Observa-se ainda que essas 
áreas encontram-se principalmente nas regiões Oeste e Noroeste das aldeias o que corroba com os 
resultados do uso e ocupação do solo adquiridos por meio do classificador MAXVER (Figuras 2 e 
3), e reforçado pelos dados da fitofisionomia do zoneamento do estado de Minas Gerais (Figura 4).
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Em se tratando das áreas com valores próximos a zero estas se concentram principalmente nas 
regiões nordeste e leste das terras indígenas, entretanto pode se perceber uma redução acentuada 
dos valores tendendo a +1, o que evidencia áreas com vegetação pouca arbustiva, baixa atividade 
fotossintética e ate mesmo ausência de formas vegetais.

Estudos realizados por Carvalho Júnior et al. (2006) e Moreira et al. (2013), avaliando 
a  Floresta Estacional Decidual verificaram que este tipo de forma vegetacional apresenta um 
comportamento característico da região, possuindo o maior valor dos índices de vegetação na 
estação chuvosa e o menor valor na estação seca, assim pode se perceber que mesmo classificadas 
por este estudo e presentes nos dados do zoneamento florestal do estado de Minas as áreas de 
Mata Seca na região leste da aldeia Xacriabá e ao sul e sudoeste da Ti Xacriabá-Rancharia (Figuras 
3 e 4) apresentaram valores baixos para o NDVI de 2004. Ainda que as imagens foram adquiridas 
em datas próximas a região do Norte de Minas atualmente passa por uma seca prolongada o que 
pode ter causado uma maior redução dos valores do índice de vegetação, quando comparados ao 
ano de 2004.  

Figura 6 - Fatiamento do índice de vegetação (NDVI) para o ano de 2014 das terras indígenas Xacriabá 

e Xacriabá-Rancharia no Norte do Estado de Minas Gerais 
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CONCLUSÃO

Com base nos objetivos propostos pelo trabalho, chegou-se as seguintes conclusões as 
terras indígenas dos Xacriabás no Norte do Estado de Minas Gerais encontram-se relativamente 
preservadas, apesar da segunda categoria presente em suas terras serem representadas por áreas 
de pastagem.  

As imagens do satélite Landsat TM 5 e Landsat 8 8 OLI/TIRS permitiram a identificação 
e quantificação do uso e ocupação do solo, através do classificador supervisionado de máxima 
verossimilhança (MAXVER), assim como o produto MOD13Q1 do sensor Modis possibilitou a 
aquisição dos valores do índice de vegetação da diferença normalizada para o anos de 2004 e 2014 
das terras indígenas dos Xacriabás. 

Por meio do mapeamento das quatro classes determinadas para o uso e ocupação do solo das 
terras indígenas e do índice de vegetação (NDVI) foi possível identificar as mudanças ocorridas 
no espaço temporal de dez anos, e perceber uma relação do NDVI com a classificação realizada. 

Os resultados da classificação do mapeamento da superfície terrestre apontaram uma perda 
de 1.696,27 ha (3,19%) de áreas preservadas, um aumento de 3% de áreas de pastagem e um 
acréscimo de 128,54 ha de solo exposto. Tais valores evidenciam a conversão de áreas preservadas 
para áreas antropizadas, o que contribui de forma negativa para a biodiversidade existente na região.    

Para uma melhor gestão é conservação dos recursos naturais nas terras indígenas do Xacriabás 
recomenda-se que estudos posteriores sejam realizados incluindo, analises entre os períodos 
chuvosos e secos utilizando o NDVI e que estudos utilizando-se da matriz de tabulação cruzada sejam 
realizados de maneira a identificar as principais alterações sobre a superfície do solo mostrando 
as variações líquidas entre categorias distintas e transferências de áreas de uma mesma entre dois 
momentos distintos. Neste contexto, os órgãos públicos dispõem agora de informações essências 
para um melhor gerenciamento do desenvolvimento sustentável das terras indígenas do Xacriabás 
no Norte do Estado de Minas Gerais. 
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RESUMO. O presente artigo visa debater os impactos socioambientais nas comunidades pesqueiras do estado do 
Rio de Janeiro, gerados a partir da instalação de grandes complexos industriais, destacando as lutas e a resistências 
dos pescadores artesanais frente à degradação ambiental e a perda dos seus territórios. Nos últimos anos, o estado 
do Rio de Janeiro tem incentivado a instalação de grandes complexos industriais na região costeira. Uma ação que 
visa resultados satisfatórios para grandes grupos econômicos e para o Estado, mas que ao mesmo tempo, gera sérios 
impactos ambientais e conflitos com as comunidades tradicionais locais, dentre as quais à dos pescadores artesanais. Do 
ponto de vista social, no Brasil, as comunidades de pescadores artesanais estão entre as mais desfavorecidas e algumas 
vivem em condições de vulnerabilidade. Apesar desse cenário, os pescadores lutam para manter as suas atividades, 
sendo a única alternativa de renda para milhares de famílias que vivem ao longo do litoral e nas regiões ribeirinhas. 
São vários os fatores que contribuem para o agravamento da crise vivenciada pelos pescadores artesanais: diminuição 
dos estoques em função do emprego de novas tecnologias e aumento da captura na pesca industrial; crescimento da 
aquicultura em larga escala; crescimento urbano; desmatamentos; destruição dos manguezais; aumento do lixo urbano 
e industrial; esgoto despejados nos rios em natura; e recentemente, a ameaça da perda dos territórios em decorrência 
da instalação de complexos industriais e portuários nos territórios tradicionalmente ocupados pelos pescadores. Vale 
ressaltar que a pesca enquanto atividade de produção humana possibilita a interligação entre os meios aquáticos e 
terrestres, sendo que o primeiro comporta os processos de apropriação da natureza e o segundo significa os espaços 
de moradia dos pescadores e seus familiares, como também, o da realização do pescado enquanto mercadoria. O seu 
exercício sofre interferência direta das condições climáticas, uma atividade articulada a um espaço tridimensional, 
terra, água e ar. Apesar das particularidades relativas às várias modalidades de pesca e das especificidades locais e 
regionais, há uma preocupação crescente entre pescadores artesanais no que se refere à diminuição dos estoques e à 
perda de seus territórios. Entendemos que os debates sobre territorialidade e conflitos socioambientais, principalmente, 
quando envolve comunidades tradicionais, passam pela reflexão sobre a convivência e o respeito à diversidade, seja 
em relação à cultural, meio ambiente, como também, o reconhecimento e aceitação da lógica diferenciada em relação 
à organização do trabalho e de gestão do território e dos recursos de usos comuns e a universidade tem um papel 
central nesse processo. 

Palavras-Chave. Territorialidade, Conflitos Socioambientais, Pescadores Artesanais, Meio Ambiente.

ABSTRACT. This article aims to discuss the social-environmental impacts on the fishing community  inside Rio de 
Janeiro, that results from the construction of great industrial complexes, highlighting the fight and resistance of the 
artisanal fisherman towards the environmental degradation and loss of their territory. In the last few years, the state 
of Rio de Janeiro has encouraged the construction of great industrial complexes in the costal zone. An action that 
aims satisfactory results at a large economy group and for the state, but at same time, generate serious environmental 
impacts and conflicts against the traditional local community, including the artisanal fisherman. From a social point 
of view, in Brazil, the artisanal fisherman community are some of the most disadvantaged, and some of them live in 
condition of vulnerability. Although, they fight to keep their activities, being the only source of income for thousands of 
families that live along the coast and riverside region. There are many factors that contribute for the worsening of the 
crisis experienced  by the artisanal fisherman: reduction of the fish stock caused by new technologies and the increase 
number of industrial fishing; increase in wide-scale agriculture; urban growth; deforestation; mangrove destruction; 

(GEO)POLÍTICAS DO MEIO AMBIENTE, GESTÃO DOS RECURSOS E SUSTENTABILIDADESEIXO II
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increased urban and industrial waste; industrial waste poured in rivers; and recently, the threat of losing territory 
in result of the construction of large industrial complexes and portuary traditionally occupied by the fisherman. It 
is worth emphasize that fishing as an activity enables interconnection between water and terrestrial environment, 
the first being held by the appropriation of nature and the second one, meaning the land of the fisherman and their 
families as well as the whitefish as goods. The activity suffer direct intervention from weather condition, an activity 
which is being held by a three-dimensional space, earth, water and air. Despite the particularity related to various 
modality of fishing and the local and regional distinction there is a real and increasing concern between the artisanal 
fisherman regarding the decrease of stock and loss of territory. We understand that debates about territoriality and 
social-environmental conflicts, mainly, when it involves traditional communities, they go through the reflection about 
coexistence and the diversity respect, cultural related, environmental, as well as the recognition and acceptance of 
differentiated logic when it comes to work organization, territorial management and common resources. The university 
has an important role in this process.

KeyWords. Territoriality, Social-environmental Conflicts, Artisanal Fisherman, Environment.

INTRODUÇÃO

A pesca é uma atividade de produção humana que possibilita a interligação entre os meios 
aquáticos e terrestres, sendo que o primeiro comporta os processos de apropriação da natureza e 
o segundo significa os espaços de moradia dos pescadores e seus familiares, como também, o da 
realização do pescado enquanto mercadoria. O seu exercício sofre interferência direta das condições 
climáticas. Uma atividade articulada a um espaço tridimensional, terra, água e ar (CUNHA, 2001). 
Ao realizar a atividade pesqueira, os homens cultivam saberes e acabam constituindo uma cultura 
distinta, dentro de um cotidiano muito peculiar. 

A cultura pesqueira como as demais culturas tradicionais, guarda relação com a forma como 
os homens produzem e dão significado às coisas, materiais e simbolicas, à sua existência. Uma 
totalidade complexa, que envolve a concretude da produção da vida e a ordem simbólica das regras, 
valores, linguagem e crença. 

Os pescadores artesanais estabelecem, no processo de trabalho, uma relação particular com 
os elementos da natureza.  Esta relação faz parte da construção do seu conhecimento, quanto 
maior a interação homem-natureza, maiores as possibilidades de sucesso nas pescarias, maior é 
o vínculo de pertencimento, o que ajuda a caracterizar a sua cultura e identidade. 

Há um saber nativo que é repassado entre as gerações, que advém da experiência e define 
escolhas estratégicas que influenciam diretamente no desenvolvimento da atividade. Os ‘pesqueiros’ 
(local onde se encontra os peixes), em geral, são definidos por marcas simbólicas, vinculadas à 
tradição de posse e uso do local, por parte do grupo de pescadores que praticam a pesca artesanal 
(FURTADO, 2008).

Não há possibilidade de compreensão desse modo de vida, sem o vínculo com o território. 
O reconhecimento dos direitos das Comunidades Tradicionais sobre seus territórios estão 
contemplados na convenção 169 da OIT, ratificada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto 
legislativo 143/2002 e, pela Lei 11.959/29/06/2009, que dispõe sobre a Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca. (MONTEIRO, D. & SILVA, K., 2012). No 
entanto, o reconhecimento legal/formal, não é suficiente para garantir a continuidade da atividade, 
como também não garante a existência digna das famílias. 

Há um contingente significativo de pescadores(as) que vive no limite da subsistência. A 



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 494-506. ISBN 978-85-63800-17-6

Lopes et al.496

diagramação: letra1@editoraletra1.com

precarização da vida reflete na fragilidade das formas de organização social e política dos pescadores, 
tornando-os expostos e mais vulneráveis às dinâmicas territoriais, decorrentes das decisões 
políticas, com externalidades que afetam suas relações grupais e ambientais, seus modos de vida 
e trabalho (DIEGUES, 1995; FURTADO, 2008).

Marques (2001) reforça que a destruição gradativa da natureza afeta diretamente as relações 
socioambientais no setor pesqueiro. Segundo ele, a diminuição dos estoques ocorre pela sobrepesca 
(esforço de pesca para além do suportável, afetando os estoques mínimos), potencializada pelo 
uso, na pesca industrial, de equipamentos e técnicas cada vez mais sofisticados e predatórios. 

Há vários outros de fatores socioambientais que comprometem a sobrevivência dos pescadores 
artesanais: o avanço da industrialização sobre o território da pesca, dejetos urbano-industrial, 
privatização recursos hídricos, expansão das atividades turísticas, especulações imobiliárias, 
crescimento populacional, privatização dos espaços litorâneos, destruição de manguezais, entre 
outros (CARDOSO, 2003).  

O agravamento dos problemas socioambientais comprometem as condições de vida e abala 
profundamente a identidade do pescador artesanal. É comum ouvirmos relatos do tipo: - “Sou 
pescador, sou filho e neto de pescador, gosto e tenho orgulho dessa profissão, mas hoje, não quero 
que meu filho siga esse caminho. Hoje, pescador só pesca - a- dor”. (Pescador da baía da Guanabara, 
Colônia Z10, Out/2008).

Esse quadro de injustiça socioambiental tem gerado sérios conflitos socioambientais e, os 
pescadores artesanais, apesar das dificuldades, continuam lutando, buscando alternativas de 
organização e resistências.

Portanto, é nosso objetivo: evidenciar os impactos socioambientais nas comunidades 
pesqueiras do estado do Rio de Janeiro, gerados a partir da instalação de grandes complexos 
industriais, destacando as lutas e resistência dos pescadores artesanais frente à degradação 
ambiental e a perda dos seus territórios. 

Os resultados e análises apresentados foram baseados na pesquisa de doutorado desenvolvida 
no Programa de Pós Graduação em Meio Ambiente (MACIEL LOPES, 2013). Os procedimentos 
metodológicos envolveram entrevistas com informantes-chave, observação participante, resgate 
de memória, registros fotográficos, uso de imagens e mapas, além de pesquisas bibliográficas. 

Partindo da conceituação de território e conflitos socioambientais, passamos a evidenciar 
a problemática vivenciada pelos pescadores artesanais do Rio de Janeiro, destacando os conflitos 
gerados a partir da instalação: do Porto de Açu em São João da Barra/RJ; dos Terminais de Gás 
da Petrobrás na Baía de Guanabara; as obras da TKCSA na Baia de Sepetiba, e do Porto Sudeste 
na Ilha da Madeira/Baia de Sepetiba/RJ.  

TERRITÓRIO E CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS 

O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de coisas superpostas. Segundo 
Milton Santos (2007), tudo que é considerado essencial no mundo se faz a partir do conhecimento 
do que é território, “ali, desembocam todas as ações todas as paixões, todos os poderes, todas as 
fraquezas, isto é, onde a história do homem plenamente se realiza a partir de manifestações da 
sua existência” (SANTOS, 2000, p. 12). 



TERRITORIALIDADE E CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS: AS LUTAS E RESISTÊNCIAS... 497

diagramação: letra1@editoraletra1.com

Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 494-506. ISBN 978-85-63800-17-6

Numa concepção de totalidade Milton Santos, aplica o termo “território usado” como sendo 
“o chão mais a identidade”. A identidade é qualificada como o “sentimento de pertencer àquilo 
que nos pertence”. Para ele, “o território é o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das 
trocas materiais e espirituais e do exercício da vida” (SANTOS, 2007, p. 13-14). 

O território nos revela a estrutura global da sociedade e a complexidade do seu uso. Conforme 
Haesbaert (1999), “não há território sem algum tipo de identificação e valorização simbólica (positiva 
ou negativa) do espaço pelos seus habitantes”. Para ele, a identidade social também pode ser definida 

a partir do território, dentro de uma relação de apropriação concreta objetiva ou subjetiva. O conceito 

de identidade socioterritorial reforça a ideia de que “não há território sem algum tipo de identificação e 

valorização simbólica (positiva ou negativa) do espaço pelos seus habitantes” (HAESBAERT, 1999, p. 172). 

Nesse sentido, o território ganha significado a partir dos grupos sociais e da forma específica de 
sua ocupação, domínio e controle.

Os pescadores mantém uma identidade socioterritorial muito específica, a maneira como e 
organizada e desenvolvida a atividade, guardam traços remanescentes de épocas passadas. Porém, 
nos últimos anos essa realidade vem sendo transformada rápida e abruptamente.

Para Acselrad (2004), os conflitos socioambientais são desencadeados “quando certas 
atividades ou instalações afetam a estabilidade de outras formas de ocupação em espaços conexos, 
sejam estes ambientes residenciais ou de trabalho, mediante impactos indesejáveis transmitidos 
pelo ar, água ou pelo solo” (ACSERALD, 2004, p. 26).

Os locais com alto índice de pobreza acabam, em alguns casos, sendo transformadas em 
“zonas de sacrifício”, evidenciando as discriminações, não só do ponto de vista social, mas também 
ambiental.  Há casos em que, comunidades são submetidas a imposições desproporcionais de 
riscos ambientais, configurando o quadro de racismo ambiental. Entre os fatores que explicariam 
esta imposição, podem ser destacados: a existência de terras baratas, a falta de oposição da 
população local por fraqueza organizativa, a falta de recursos políticos e de políticas públicas para 
as comunidades tradicionais, a falta de mobilidade espacial em razão de discriminação residencial 
e, por fim, a sub- representação das “minorias” nas agências governamentais responsáveis por 
decisões de localização dos rejeitos (ACSELRAD, 2002).

Os teóricos alinhados à concepções críticas, destacam a necessidade de se articular “a 
caracterização das dimensões físico-material com a explicitação das dimensões simbólicas associadas 
aos modos de representar o “meio”, ambos elementos indissociáveis na explicação das estratégias 
dos diferentes atores envolvidos conflitos”(ACSELRAD, 2004, p. 9). Pressupõe abertura para o 
diálogo, democratização dos projetos, das decisões e da gestão dos recursos naturais, assim como 
do ordenamento do território. 

Acselrad (2004) afirma que as técnicas pautam os diversos modos de uso do ambiente; as 
políticas configuram as relações de forças sociais; e as dimensões simbólicas dizem respeito às 
representações dos diferentes grupos sociais sobre o ambiente. 

O autor ressalta que as empresas e o governo propõem campanhas de modernizações 
propagando um discurso ecológico, mas que de fato são destinadas a promover ganhos de eficiência 
e ativar mercados. “Celebra-se o mercado, consagra-se o consenso político e promove-se o progresso 
técnico”. A tendência é a de considerar o controle e superação dos problemas ambientais, sem 
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abandonar o padrão de modernização e sem alterar o modo de produção capitalista (ACSELRAD, 
2004, p. 23). 

PESCADORES ARTESANAIS E COMPLEXOS INDUSTRIAIS NO RIO DE JANEIRO

Nas duas últimas décadas, o cenário de alinhamento político fez com que o Estado do Rio 
de Janeiro voltasse a ter projeção econômica, tornando-se palco privilegiado para a instalação de 
grandes empreendimentos e complexos industriais. Muitos dos quais localizados na região litorânea. 

Todos os projetos evidenciados afetam, diretamente, a vida das populações locais, 
principalmente, a dos pescadores artesanais. Os grandes empreendimentos, pela lógica e aparato 
de poder do grande capital, ao se instalarem nos territórios, além de gerarem impactos ambientais, 
desmantelam as economias de base social, desarticulam as redes relações sociais/locais, alteram 
a paisagem, geram processos de sublimação ou apagamento da memória coletiva, provocam 
mudanças radicais que, em muitos casos, inviabilizam a continuidade do modo de vida tradicional.   

A defesa da instalação dos grandes empreendimentos tem sido evidenciada, como uma 
necessidade, fator essencial ao crescimento econômico, e por consequência, deverá gerar melhorias 
nas condições de vida das populações. 

Não se trata de descaracterizar a necessidade de projetos sustentáveis para a economia nacional, 
mas de refletir, se de fato, esse crescimento econômico está associado aos fatores de sustentabilidade 
socioambientais e se de fato, tem beneficiado as populações locais, ou simplesmente, atende 
aos interesses dos grandes grupos econômicos e das suas representações políticas (NOGUEIRA 
COSTA, et al., 2011). 

O favorecimento às demandas das grandes corporações econômicas permitiu a realização 
de grandes blocos de investimentos mediante a criação de megaempreendimentos que articulam 
complexos industriais, agroindustriais, obras de infraestrutura e logística (MENDONÇA et al, 
2011). O Rio de Janeiro, desde 2005, passou a incentivar investimentos, tais como: Complexo 
Industrial-Portuário do Açu em São João da Barra, região norte do estado; Complexo Logístico e 
Industrial Farol Barra do Furado na foz do canal da Flecha que divide os municípios de Campos de 
Goitacazes e Quissamã, região norte do estado; Complexo Petroquímico (COMPERJ) em Itaboraí; 
Terminal Flexível para recebimento de Gás Natural Liquefeito (GNL) e Duto de Gás Natural na 
Baía de Guanabara; Modernização do porto de Itaguaí; Companhia Siderúrgica do Atlântico 
TyssenKrupp (TKCSA) no bairro de Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro; Porto Sudeste na 
Ilha da Madeira em Itaguaí; Estaleiro Naval também na Ilha da Madeira em Itaguaí.

O Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, lançado pelo governo federal em 2007, 
propunha um conjunto de políticas econômicas, planejadas para quatro anos e previa investimentos 
de R$ 503,9 bilhões em infraestrutura, crédito e financiamento, mudança no marco regulatório da 
área ambiental, desoneração tributária e medidas fiscais. O estado do Rio de Janeiro capitalizou 
boa parte desses recursos.

Segundo a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), o Rio vive um 
excelente momento de sua história. Entre 2008 e 2010, recebeu investimentos públicos e privados 
superiores a R$ 107 bilhões. As análises do Relatório de Decisão Rio 2011-2013 são ainda mais 
otimistas, afirmando que a economia fluminense movimentará em investimentos, recursos públicos 
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e privados de R$ 181,4 bilhões nos próximos três anos (FIRJAN, 2012).
Para maior compreensão dos conflitos socioambientais que envolvem os pescadores no 

estado do Rio de Janeiro, apresentaremos aqui um breve painel destacando os fatos relativos às 
instalações do Porto do Açu/São João da Barra/RJ; do gasoduto na baía de Guanabara-Magé/RJ 
e a implantação do Porto Sudeste, Baía de Sepetiba/RJ. 

O COMPLEXO PORTUÁRIO DE AÇU (LLX) – SÃO JOÃO DA BARRA/RJ

Localizado no município de São João da Barra, na região do norte do Estado do Rio de Janeiro, 
o Porto do Açu é um dos maiores investimentos do Brasil em terminais marítimos privados. Ele 
teve a construção iniciada em outubro de 2007, com área total de 90 km², pela empresa de logística 
LLX pertencente ao grupo EBX. 

O Porto foi projetado com 17 km de píer e profundidade inicial de 21 metros e capacidade para 
receber navios de grande porte. A previsão é que o Porto movimente 350 milhões de toneladas por 
ano entre exportações e importações, com destaque para o petróleo. O projeto inicial foi incluído 
no Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal, com investimentos em torno 
de US$ 40 bilhões, sendo R$ 1,3 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES). 

Observa-se que, para facilitar o processo de licenciamento foram realizados vários Relatórios 
de Impactos Ambientais (RIMAs), cada um relacionado à uma área do Complexo Portuário, de 
forma que os impactos socioambientais apontados eram específicos, desarticulados e não previam 
os processos e impactos cumulativos do projeto como um todo. 

O Ministério Público Federal (MPF) sustenta que essa fragmentação do licenciamento 
ambiental do empreendimento foi totalmente ilegal. Alega que o empreendimento gera significativa 
degradação ambiental, atingindo comunidades tradicionais, áreas de Mata Atlântica em estágio 
primário, áreas de preservações permanentes, além do próprio mar (MACIEL LOPES, 2013).

De acordo com o relatório realizado pela Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB) com 
base na análise dos RIMAs:

Na fase de implantação do projeto previa-se a alteração do relevo, com mega escavações no 
continente e oceano e destruição de ambientes costeiros de dunas e cordões arenosos, risco 
de aumento da erosão costeira e alteração da sedimentação na praia, supressão de vegetação 
de restinga, alteração do fluxo subterrâneo com impactos nos ambientes lacustres e hídricos 
superficiais, alteração na qualidade da água, alteração da qualidade do ar (pela emissão de 
gases tóxicos e metais pesados ligadas à operação da calderaria), risco de extinção de espécies, 
forte incremento populacional, com aumento da pressão sobre o ambiente, deslocamentos de 
famílias e desestabilização da economia agrícola familiar, restrição às atividades de pesca, risco 
de interferência nos sítios arqueológicos, risco social relacionados às incertezas e expectativas, o 
que está relacionado à transformação do modo de vida e trabalho das várias famílias impactadas 
por este empreendimento. (MENDONÇA, et al., 2011, p. 20)

Neste estudo também são apontadas as inúmeras arbitrariedades e incoerências na concessão 
das licenças ambientais, uma vez que essas foram emitidas por instituições públicas diferentes, 
em níveis de competência distintos. Incoerências como, a omissão de informações a respeito do 
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volume de água a ser captado para a realização dos processos industriais, os impactos que essa 
captação causará e a estratégia na contabilização separada, por unidades do Complexo Portuário, 
das emissões atmosféricas.

O mapa de conflitos envolvendo injustiça ambiental e saúde no Brasil FIOCRUZ/FASE 
(PORTO, 2008) evidencia que, desde o início das obras, em 2007, o Complexo Portuário do Açu 
tem gerado sérios problemas que afetam pescadores e agricultores locais. Os pescadores sofrem 
restrição de acesso às áreas de pesca em decorrência da construção de um píer para a ligação do 
terminal de cargas ao continente. Os agricultores familiares foram ameaçados com a iminente 
expropriação de suas terras. As práticas locais de produção e subsistência foram interrompidas.

A associação de moradores e entidades de defesa dos direitos humanos já manifestou 
publicamente as arbitrariedades e injustiças que foram cometidas na condução das negociações 
com as famílias. No caso das áreas desapropriadas pela Companhia de Desenvolvimento Industrial 
do Estado do Rio de Janeiro (CODIN), os problemas envolvem a forma de notificação, erros de 
vistoria, subavaliação e assédio moral. Representante da Associação dos Produtores Rurais e Imóveis 
(ASPRIM) relata que famílias foram intimidadas por agentes de segurança privada, contratados 
pela LLX e por integrantes do 8° Batalhão da Polícia Militar de Campos, que rondam seus imóveis 
a qualquer hora do dia ou da noite sem qualquer propósito justificado.

TERMINAIS DE GÁS/PETROBRAS - BAIA DE GUANABARA – RJ

No município de Magé, os pescadores que pescam na baía de Guanabara, enfrentam as 
consequências negativas da implantação de dois projetos da Petrobras.  O Terminal Flexível de Gás 
Natural Liquefeito (GNL), que segundo a Agência Nacional de Petróleo (ANP, 2007), consiste na 
instalação de ponto de atracação - localizado na Baía de Guanabara (Píer de GNL), e de um gasoduto 
com 16 km de extensão (Gasoduto Píer de GNL – Campos Elíseos), que interligará as facilidades 
no ponto fixo de atracação ao Anel de Gás Residual da Refinaria de Duque de Caxias (REDUC).

Desse terminal parte um duto submarino de cerca de 10 km de extensão em direção à Praia 
de Mauá, no município de Magé-RJ. Ao chegar à praia inicia a parte terrestre do gasoduto com 
cerca de 5 km de extensão que segue até o Terminal de Campos Elíseos, em Duque de Caxias. Esse 
projeto objetiva a importação de gás natural liquefeito e sua regaseificação para o atendimento 
de demandas por gás natural de curto prazo. O valor total dos investimentos para o Terminal 
Flexível de GNL na Baía de Guanabara, dutos e construções auxiliares somam US$ 156,9 milhões 
de dólares (RIMA GNL, 2007).

Há também, o projeto do Terminal Aquaviário da Ilha Comprida, com instalação de dutos 
de escoamento de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) até a REDUC - Refinaria Duque de Caxias 
(ANP, 2014). O traçado desses dutos, de aproximadamente 20,5 km de extensão cada, possui um 
trecho submarino, que tem início no Terminal da Ilha Redonda, percorrendo uma extensão de, 
aproximadamente, 13,5 km, até chegar à praia de Ipiranga (Bairro Ipiranga), município de Magé, 
e um trecho terrestre de, aproximadamente, 7 km, que tem início na praia de Ipiranga (Magé) até 
a REDUC, no Município de Duque de Caxias (MACIEL LOPES, 2013).

Os principais impactos negativos apontados nos Relatórios de impactos Ambientais (RIMAs) 
dizem respeito às alterações na qualidade da água, às mudanças na fauna marinha, à supressão da 
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vegetação, à emissão de poluentes, à desapropriação das terras e à criação de zonas de exclusão de 
pesca. Para a sua construção foi construída uma zona de segurança em torno das ilhas, de forma 
a evitar acidentes. Proibiram a circulação e permanência de embarcações, que não fosse a serviço 
das empresas que administram os empreendimentos (MACIEL LOPES, 2013). 

Essa medida impediu os pescadores de realizar as suas atividades. Além disso, o intenso 
tráfego das embarcações afugenta os peixes, destrói as redes e instrumentos de trabalho, tornando 
a pesca ainda mais difícil.

A falta de preocupação com os impactos socioambientais gerados pelos empreendimentos, 
juntamente com a omissão referentes às indenizações das famílias, tem gerado constantes atritos 
entre a comunidade pesqueira e as empresas. Outro grande problema está na truculência das 
empresas no exercício de segurança das obras. 

Desde 2003, os pescadores da baía de Guanabara denunciam a atuação das empresas 
prestadoras de serviço e a Petrobras. Já realizaram diversas manifestações, barqueatas e ações 
diretas, tentando chamar a atenção da opinião pública quanto à gravidade do que vem ocorrendo 
na baía de Guanabara. Também, querem pressionar à Petrobrás a assumir suas responsabilidades 
e indenizar os prejudicados. 

A intensificação do movimento chamou a atenção do Ministério Público, que após fiscalização, 
chegou a embargar duas vezes a obra. Os pescadores alegam que esse processo, gerou represálias 
por parte das empresas. O presidente da AHOMAR, Alexandre Anderson, após sofrer várias 
ameaças de morte e atentados, passou a ser assistido por um Programa de Proteção aos Defensores 
de Direitos Humanos (PPDDH), criado pelo governo federal. Alexandre perdeu a liberdade, vive 
sem endereço fixo e longe de seus familiares. 

Já foram registrados quatro assassinatos e os pescadores afirmam que estão relacionados às 
pressões e denuncias contra as empresas. Em várias audiências públicas (na ALERJ, na Câmara dos 
Vereadores do Rio de Janeiro), Alexandre Anderson e, demais pescadores, denunciaram as ações 
das empresas prestadoras de serviços e Petrobras: por omissão, descaso, desrespeito e assédio 
moral, ameaças e pelos assassinatos dos pescadores.

 Os laudos e inquéritos policiais não confirmam que as mortes, por assassinato, tenham 
relação com os conflitos dos pescadores contra as empresas. No entanto os quatro que morreram 
participavam do movimento e estavam envolvidos nas lutas e denuncias dois deles, eram 
representantes da AHOMAR. 

A COMPANHIA SIDERÚRGICA DO ATLÂNTICO THYSSENKRUPP (TKCSA) – BAÍA DE 
SEPETIBA

Na Zona Oeste do Rio de Janeiro está em atividade o Conglomerado industrial-siderúrgico-
portuário da Companhia Siderúrgica do Atlântico ThyssenKrupp (TKCSA). Trata-se de um 
megaempreendimento lançado em 2005. É uma joint venture formada pela Vale e pela ThyssenKrupp, 
projetada para ser a maior siderúrgica da América Latina com capacidade de produção de 10 milhões 
de toneladas de placas de aço por ano. O projeto conta com amplo apoio dos governos municipal, 
estadual e federal e recebeu financiamento direto de R$ 1,48 bilhão do BNDES e isenções fiscais 
(PACs, 2009).
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As polêmicas em relação aos impactos ambientais surgiram já no início das obras, com 
denuncia sobre o desmatamento de manguezais, que segundo a LEI nº 4.771/65 é considerada 
Área de Preservação Permanente (APP). A atitude permissiva dos órgãos públicos, principalmente, 
em relação aos processos de licenciamentos ambientais, foi também alvo de severas críticas. 

Em 2011 pesquisadores da ENSP/FIOCRUZ ligados à Rede Brasileira de Justiça Ambiental 
(RBJA) em análise do RIMA utilizado para o licenciamento da TKCSA observaram uma série 
de lacunas, principalmente no tocante à perspectiva da saúde pública e da saúde ambiental, 
entre as quais: (i) a fragmentação da avaliação do empreendimento, ignorando a possibilidade 
de exposição cumulativa e simultânea da população aos diferentes poluentes; (ii) riscos não 
devidamente analisados relacionados ao ruído provocado pelo tráfego de trens e caminhões, 
pelos efluentes líquidos, resíduos sólidos e, principalmente as inúmeras emissões atmosféricas; 
(iii) instalação de empreendimento poluidor em bacia aérea já saturada e área socioambiental 
de grande vulnerabilidade (Baía de Sepetiba) com grande vocação turística e para a produção de 
alimentos (Relatório FIOCRUZ, 2011).

Os estudos sobre o segmento de produção das siderurgias revelam grande número de 
substâncias tóxicas dentre as quais: poeira mineral, cromo, níquel, benzeno, tolueno, xileno, 
hidrocarbonetos, ácido sulfúrico, componentes voláteis de piche de carvão, todos potencialmente 
cancerígenos. No caso da TKCSA, para além dos problemas recorrentes aos processos produtivos 
das siderurgias, ocorreu um agravante após a ocorrência de acidentes com o alto forno. Em agosto 
de 2010 ocorreu uma explosão do alto-forno 1 e em dezembro do mesmo ano, ocorreu novo 
acidente com o alto-forno 2. 

Em audiência pública, moradores afirmam que as explosões eram recorrentes. As explosões 
provocaram a emissão de corpos particulados, que ficou conhecido como “chuva de prata”. O Instituto 
Estadual do Meio Ambiente (INEA) aplicou multa à empresa e condicionou o funcionamento do 
alto-forno 2 à uma auditoria, para averiguar as irregularidades e apontar saídas dos problemas 
(MACIEL LOPES: 2013).

Segundo relatório da FIOCRUZ, o material particulado com diâmetro igual ou menor a 10 μm, 
também chamado de material particulado inalável, é um poluente que está associada a diferentes 
problemas de saúde, incluindo problemas respiratórios e aumento da incidência de câncer. Tais 
problemas são ampliados na presença dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), que 
são produzidos pela combustão incompleta da matéria orgânica presente no carvão e adsorvidos 
no material particulado. Este tipo de poluição é especialmente problemático, no caso da TKCSA, 
devido à grande quantidade de material particulado inalável já presente na região antes mesmo 
deste empreendimento. 

Ocorreram também, vários problemas que afetaram diretamente os pescadores. As obras 
de drenagem para instalação do porto da TKCSA na baía de Sepetiba revolveu o fundo da baía e 
fez emergir os metais pesados decorrentes de acidentes ambientais da Cia Ingá que já estavam 
assentados no fundo da mesma, aumentando ainda mais, os riscos de contaminação da fauna 
marinha. Segundo pescadores, ali era uma região de desova de crustáceos e peixes. 

Para a construção do porto particular da TKCSA foram geradas áreas de exclusão e privatizada 
uma área fundamental de acesso aos pesqueiros. Para além dessa dificuldade, os pescadores passaram 
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a enfrentar riscos de acidentes com as embarcações (lanchas rápidas), que atendem a empresa. No 
período da construção da obra, chegaram a ocorrer dois acidentes, com morte de um pescador.

Segundo a FAPESCA, há cerca de 8mil pescadores artesanais que atuavam na baía de Sepetiba, 
com uma renda média de 3 salários mínimos mensais, as famílias são compostas, em média, por 
cinco pessoas, no total são aproximadamente 48 mil pessoas afetadas. Se por um lado os pescadores 
ficam tolhidos no exercício de suas atividades, por outro, acabam encontrando dificuldade de 
inserção em outro setor de trabalho devido à falta de experiência e qualificação. Nesse contexto, 
enfrentam inúmeras dificuldades financeiras. 

Algumas lideranças da pesca destacam que, os processos de negociações das medidas 
compensatórias, com os pescadores não foram transparentes. A empresa realizava reuniões em 
separado com algumas lideranças. Essa estratégia gerou conflitos entre as Associações de Pescadores, 
provocou divergências, inimizades e enfraquecimento da organização coletiva. 

Ao longo do processo de instalação do empreendimento, ocorreram vários protestos da 
população local e principalmente dos pescadores: barqueatas, passeatas etc. Em meio aos protestos, 
uma das lideranças dos pescadores, precisou ser assistida pelo programa de proteção aos defensores 
dos direitos humanos do governo federal brasileiro. O caso recebeu atenção da Comissão de 
Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. 
Na zona oeste do Rio de Janeiro, há forte atuação de grupos milicianos, é comum esses grupos 
atuarem com fachada oficial de “empresa de segurança”, prestando serviços para os empresários 
e comerciantes locais. Há denuncias de que as ameaças de morte partiam de grupos de milicianos 
que atuavam na segurança da empresa. 

Os protestos e denuncias contra a atuação da empresa foram fortalecidos com apoio de 
organizações internacionais ligadas aos Movimentos Sociais, como também instituições acadêmicas. 
A articulação extralocal ajudou a dar maior visibilidade aos fatos que ocorreriam na região de 
Santa Cruz e na baía de Sepetiba.

PORTO SUDESTE (LLX/MMX) E O ESTALEIRO E BASE NAVAL (ODEBRECHT E MARINHA) NA 
ILHA DA MADEIRA/ITAGUAÍ/RJ

Em 2010, na Ilha da Madeira bairro de Itaguaí, situado no entorno da Baia de Sepetiba, 
foi iniciada a construção do Terminal Portuário Privado de Uso Misto, Porto Sudeste, dedicado à 
movimentação de minério de ferro, pela empresa LLX Operações Portuárias, unidade logística da 
Mineração e Metálicos S/A (MMX) ambas pertencentes ao Grupo EBX. 

O empreendimento recebeu licença para ocupar uma área de, aproximadamente, 100 hectares, 
com uma estrutura marítima com berços de atracação e a profundidade é de 20 metros. Segundo a 
LLX, o investimento inicial previsto era de R$ 2,4 bilhões, a obra recebeu R$ 1,7 bilhões do BNDES. 

A tragédia socioambiental foi avassaladora: gerou sérios impactos nos meios físico, biótico, 
social. A população local sofreu processo de assédio moral, violência, coerção, destruição, perda 
do território, mudanças de paisagens. O sentimento dos pescadores e lideranças era de desolação 
e revolta com as injustiças socioambientais (MACIEL LOPES, 2013). 

Nesse mesmo período, também foram iniciadas as obras do Estaleiro e Base Naval para a 
construção de submarinos convencionais e de propulsão nuclear. Uma joint-venture, com 50% 
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das cotas sob o controle da Odebrecht, 49% da DCNS francesa (grupo francês que atua no setor 
naval), e 1% da Marinha do Brasil. As áreas envolvidas somam 980 mil metros quadrados, dos 
quais 750 mil m² na água. O acesso ao conjunto também se dará por um túnel escavado em rocha 
de 850 metros de comprimento, uma estrada exclusiva de 1,5 quilômetro, e ainda, dois píeres de 
150 metros cada, 3 docas secas de 170 metros, das quais, duas serão cobertas. A previsão é de que 
o primeiro submarino (scorpène) deixe o estaleiro em 2017 (MACIEL LOPES, 2013).

A construção do Porto e do estaleiro transformou o bairro, característico de pescadores, em um 
enorme canteiro de obras.  O acesso ao bairro ficou comprometido: lama, buraco, congestionamento 
e interdição de pista. As explosões para a abertura dos túneis geraram diversos danos aos moradores: 
rachaduras nas casas, tremores do solo, mortandade de animais, processos de remoções, entre 
outros. 

A vida dos moradores se transformou num pesadelo. Os impactos negativos das obras foram 
muitos: variação da qualidade do ar, acumulação de metais pesados na biota, ruídos, vibrações, 
poeiras, perda de patrimônio paisagístico, alteração no uso e ocupação do solo, alteração do 
comportamento de mamíferos, incidência de doenças respiratórias, contaminação por alteração da 
qualidade dos corpos hídricos, riscos de acidentes com embarcações, violência, perda da qualidade 
de vida, entre outros (MACIEL LOPES, 2013).

Em setembro de 2012, os moradores encaminharam um abaixo assinado ao Ministério 
Público solicitando que fossem tomadas providências, para suspensão do licenciamento do Porto 
Sudeste, nada aconteceu. Constatamos que havia muita desinformação e insegurança por parte 
dos moradores. O poder da empresa ganha concretude e passa a ser superpotencializado, seja pela 
ostentação e grandeza das obras, dos maquinários e da velocidade em que são realizadas. Outro 
aspecto remete ao medo da vigilância de estarem falando com alguém “a mando” da empresa 
interessada em mapear os moradores e suas opiniões; ou ainda, em função da insegurança em 
relação ao futuro, pensar na continuidade da vida naquele local com a presença das empresas. 

CONCLUSÃO

Procuramos evidenciar nesse artigo os problemas e conflitos socioambientais vivenciados 
pelas comunidades tradicionais, centralmente a pesca, e como os grandes complexos industriais 
afetam, diretamente, o seu modo de vida. 

O discurso desenvolvimentista, que promete grandes melhorias nas localidades onde serão 
instalados os empreendimentos, oculta, na maioria das vezes, os impactos provocados pelos 
mesmos. A população acaba por pagar todo o ônus desses projetos, seja direta ou indiretamente, 
seja por deixar de ter acesso aos recursos, pela privatização como as zonas de exclusão ou pela 
degradação ambiental.

As comunidades possuem laços com o território, retirando dele o seu sustento e fortalecendo 
a sua identidade. São famílias tradicionais que dependem da pesca para sobreviver, e que acabam 
sendo pressionadas e desterritorializadas, pela lógica capitalista. Em muitos casos, se quer recebem 
qualquer tipo de indenização e não conseguem se encaixar no mercado de trabalho que é aberto 
por essas empresas.  
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As pesquisas bibliográficas evidenciaram, que a pesca artesanal apesar de ser uma das 
principais responsáveis pela contribuição alimentar e pelos postos de trabalho dos moradores 
das regiões costeiras e ribeirinhas, vive nos limites contraditórios e paradoxais do Capitalismo. 
A modernização e a ocupação espacial dos grandes agentes econômicos são, segundo o modelo 
de racionalidade tecnológica, opositores e destruidores dessa economia extrativa e tradicional. 

O meio ambiente tem sido o grande prejudicado dessas políticas de crescimento econômico, 
sem ser levado em consideração, na maioria das vezes, sofre com as emissões de poluentes e as 
obras que afetam o habitat natural de vários animais.

O Estado, que deveria garantir o bem-estar da população ou, ao menos, analisar melhor os 
impactos gerados pelos empreendimentos, acaba por tomar medidas altamente permissivas e até 
financiar esses projetos, visando um crescimento econômico, sem desenvolvimento (planejamento) 
social. 

Embora vários moradores e pescadores locais já estejam engajados na luta contra esses 
empreendimentos, ainda falta muito apoio de organizações maiores e até mesmo de entidades 
acadêmicas e demais instituições sociais e governamentais, para garantir uma maior participação, 
abertura de espaços de negociação em prol de maior eficácia nas ações relativas às políticas 
socioambientais, garantindo maior justiça às populações afetadas. 
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A NOVA LEGISLAÇÃO E A POTENCIALIDADE DE CRIAÇÃO DE NOVOS 
MUNICÍPIOS NO BRASIL

NEW LEGISLATION AND POTENTIALITY FOR CREATION OF NEW MUNICIPALITIES IN 
BRAZIL
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RESUMO. As municipalidades somam, no Brasil, 5.564 unidades das quais grande parte são “novos municípios”, 
tendo sidos criados após a década de 80. Isso ocorreu, sobretudo, em virtude da Constituição de 1988 que transferiu 
aos estados a prerrogativa criar regras para emancipação. Em consequência, grande parte dos estados brasileiros 
publicaram regras bastante facilitadoras para criação de novos municípios em seu território. Em razão da multiplicação 
do número dos governos locais, foi aprovada pelo Congresso Nacional a Emenda Constitucional 15/1996, que 
impossibilitou novas emancipações, até que a mesma fosse regulamentada. Essa emenda teve como proposta de 
regulamentação o Projeto de Lei 98/2002, que criou regras mais duras para criação de novos municípios. Aprovado 
pelo Congresso Nacional, no ano de 2013, ela foi vetada pela Presidência da República, sob o argumento de que 
proporcionaria aumento dos gastos públicos. O veto não foi analisado pelo Congresso e, em seu lugar, foi apresentado 
o Projeto de Lei número 104/2014 em conformidade com o Poder Executivo. Esse projeto foi aprovado no Senado e 
na Câmara dos Deputados e encaminhado à sanção presidencial. As novas regras apontam a tentativa de dificultar 
a criação de novos municípios nas regiões mais povoadas e fomentar a criação de novas unidades no norte do país, 
com poucos municípios. O trabalho ora apresentado selecionou os distritos que estão de acordo com os requisitos 
mínimos, em termos populacionais, exigidos por essa nova lei, obtendo-se o número de distritos aptos a emancipação. 
A esses distritos foram sendo associados outros critérios, tais como a questão do plebiscito e suas implicações, até 
chegar àqueles que teriam maior potencialidade de aprovação, num eventual processo emancipatório. Desses, foram 
selecionados 02 distritos e analisados individualmente, com base em dados econômicos, político-administrativos e 
socioambientais, exigidos pelo Estudo de Viabilidade Municipal (EVM), estudo esse que pode viabilizar ou impedir a 
emancipação, segundo as regras da nova lei. Os resultados obtidos indicam um cenário de impossibilidade de novas 
emancipações, bastante diverso daquele indicado por órgãos como o IPEA, que aponta a possibilidade de muitas 
emancipações, a partir dessa nova legislação.  

Palavras-chave. Legislação emancipacionista, Criação de municípios, Emancipação de municípios.

ABSTRACT. There are 5,564 municipalities in Brazil, of which a great part are “new municipalities”, having been 
created after the 80’s. This was mainly due to the 1988 Constitution which transferred to the states the prerogative to 
create rules for emancipation. In consequence, most Brazilian states have published quite facilitative rules for creation 
of new municipalities in their territories. Because of the multiplication of the number of local governments, was 
approved the 15/1996 Constitutional Amendment by National Congress, which made it impossible new emancipation, 
until it was regulated. This amendment has proposed the regulation of 98/2002 Bill, which created tougher rules 
for creation of new municipalities. Approved by Congress in 2013, it was vetoed by the Presidency of the Republic, 
arguing that it would provide increased public spending. The veto was not examined by Congress and, in its place, 
was presented the 104/2014 Bill in accordance with the Executive Branch. This project was approved in the Senate 
and the House of Representatives and referred to presidential approval. The new rules try to hinder the creation of 
new municipalities in the most populated regions and foster the creation of new units in Northern Brazil, with few 
municipalities. The presented work selected the districts that comply with the minimum requirements in terms of 
population, required by this new law, obtaining the number of districts able to emancipation. Other criteria were 
being associated to those districts, such as the issue of the referendum and its implications, until reaching those who 
would have the greatest potential for approval, in a possible emancipatory process. Two of these districts were selected 
and analyzed individually, based on economic, political, administrative, social and environmental data required by 
Municipal Feasibility Study (MFS or EVM), which may facilitate or even impede the emancipation under the rules of 
the new law. The results indicate a scenario of impossibility of new emancipation, quite different from that indicated 
by organs such as the IPEA, pointing to the possibility of a great emancipation, from this new legislation.

Keywords. Emancipation legislation, Creation of municipalities, Municipalities emancipation.
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INTRODUÇÃO

O Brasil é um país de dimensões continentais, mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. 
Com um território vasto e heterogêneo é necessário uma estrutura administrativa para facilitar 
os processos de gestão do território. Para isso o país conta com 26 estados, que se subdividem 
administrações locais e o Distrito Federal. As municipalidades somam um total de 5.564 e existem 
polêmicas a respeito da necessidade ou não, da emancipação de localidades.

As discussões acerca da emancipação municipal no Brasil têm sido bastante acaloradas, 
principalmente no período posterior a década de 80 quando houve um grande número de 
novos municípios criados. As regras aprovadas pela Emenda Constitucional 15/96 restringiram 
enormemente as possibilidades de emancipação. A tentativa de regulamentação dessa emenda 
ocorreu em 2002, com o Projeto de Lei 98/2002, que previa regras mais duras para as emancipações. 
Esse projeto foi sucedido pelo de número 104/2014, que aprovado no Congresso Nacional não 
foi sancionado pela presidência da Republica, com o argumento que os critérios possibilitariam 
a emancipação de centenas de novas municípios. Entretanto, após o veto, em negociação com 
o Congresso Nacional, o poder Executivo ampliou as exigências em relação as emancipações e, 
finalmente, no ano de 2014 há um novo texto legal, aprovado pelo Senado e pela Câmara, que 
aguarda sanção presidencial. 

Essa pesquisa, teve como objetivo realizar um levantamento das reais possibilidades 
de emancipação de distritos no país, ou seja, levantar quais e quantas são as localidades com 
potencialidade de emancipação, segundo os critérios estabelecidos pela nova regulamentação.

Para isso, em termos de procedimentos metodológicos, em primeiro lugar foram pesquisados 
os critérios exigidos para se proceder á emancipação municipal, como a consulta popular (plebiscito); 
o número mínimo de habitantes do distrito, para cada região do país; o Estudo de Viabilidade 
Municipal – EVM, que exige para área candidata a emancipação: viabilidade econômico-financeira, 
político-administrativa e sócio-ambiental e urbana. 

Destaca-se que, mesmo cumprindo tais requisitos, a criação do novo municípios não pode 
ocorrer se houver perda da continuidade territorial e da unidade histórico-cultural do ambiente 
urbano; quebrar a continuidade territorial de qualquer um dos municípios envolvidos, exceto no 
caso de ilhas e arquipélagos ou quando os limites territoriais estejam exclusivamente dentro da 
área de um único município.

Ressalta-se que, Estudo de Viabilidade Municipal, nos termos acima colocados, demanda 
pesquisas e o acesso a um grande número de dados, nem sempre fáceis de conseguir. Muitas 
vezes esses dados são inexistentes. Certamente parte delas das áreas candidatas não cumprirão 
tais requisitos. Entretanto, não se pode, a priori, deduzir quantos distritos, mesmo cumprindo o 
critério populacional, serão impossibilitados de emancipar-se em função das restrições impostas 
pelo EVM.

Num segundo momento foram selecionadas algumas dessas exigências para pesquisa empírica, 
iniciando-se pelo requisito populacional mínimo.  O quantitativo exigido, diferente para cada 
região do país, foi aplicado sobre a malha de distritos de todo território nacional, usando como 
referência os dados de população por distrito, do censo 2010, do IBGE. Obteve-se como resultado, 
quantas e quais localidades em cada região poderia pleitear a emancipação. 
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Desse universo foram selecionados dois distritos para os quais foi feita uma extensa pesquisa 
em diversos órgãos oficiais, tais como: Tribunais de Contas, prefeituras e Tribunais Eleitorais, 
tomando como referência os municípios existentes dos quais os distritos selecionados fazem 
parte. Nem todos os dados exigidos para os Estudos de Viabilidade municipal estão disponíveis, 
por isso se buscou os dados referente aos requisitos de sustentabilidade econômico-financeira dos 
distritos selecionados, chegando-se a uma simulação, com base nos dados estudados, de quais 
distritos poderiam se emancipar. 

OS MUNICÍPIOS E SUA CRIAÇÃO NO BRASIL: UMA PROBLEMÁTICA HISTÓRICA 

O tipo de administração municipal portuguesa que foi legada ao Brasil, teve influências 
de diversos povos, mas principalmente dos Romanos que tinham um governo baseado “[...] na 
centralização política e na descentralização administrativa [...]” (CIGOLINI, 2011, p. 7). As cidades 
tinham certa autonomia (mesmo estando submetidas ao poder central do Império Romano) como 
para conservar suas próprias leis e cargos públicos, expresso no direito romano pelo municípium.

Relata ainda Cigolini (2011, p. 7):

Com a queda do Império Romano a forma de organização do município sofre outras influências, 
mas manteve autonomia em relação aos assuntos locais. Autores como Nunes (1920) e Avellar 
e Taunay (1965) relatam as estratégias, acordos e legislações que permearam a formação 
dessas unidades administrativas na Europa, desde a sua origem até a criação da monarquia 
portuguesa. Encontram-se também, no trabalho desses autores, teses que defendem o município 
português como resultado da associação do concilium (município romano), com o conventus 
publicus vicinoum (encontro público de vizinhos), utilizados pelos invasores, após a queda do 
império romano, como instâncias decisórias da política local. 

Segundo Avellar e Taunay (1965), e Nunes (1920) o nascimento da Monarquia Portuguesa 
fez com que os municípios fossem utilizados como estratégia para estender o domínio sobre o 
território e “[...] servir de contraponto ao poder do clero e da nobreza e auxiliar a expulsão dos 
invasores [...]” (CIGOLINI, 2011, p. 8). Porém, com o fortalecimento da monarquia, os conselhos 
locais perderam poder e tiveram suas funções regidas e fiscalizadas pelas leis ditadas pela Coroa, 
através das ordenações.

No Brasil, Martim Afonso de Souza fundou em 1531 a primeira vila na capitania de São 
Vicente. Porem foi apenas em 1584 com a criação do Governo Geral que se passou a incentivar 
formação de vilas. Tais vilas se mostraram inviáveis de serem regidas pelas ordenações devido as 
condicionantes geográficas do Brasil. Isso gerou então uma lógica de organização social baseada 
no rural e não no urbano, sob domínio dos proprietários rurais que possuíam o poder político e 
econômico na colônia.  Isso fez com que “[...] as municipalidades, durante os dois primeiros séculos 
do período colonial, não conheceram nenhum controle da Metrópole.” (CIGOLINI, 2011, p. 8)

Porém, com a descoberta de ouro no século XVII e o aumento da riqueza inicia-se o 
desenvolvimento da economia local, “[...] pautada em relações econômicas de caráter urbano: 
comércio, crédito e serviços [...]” fazendo com que surja uma “[...] burguesia ligada aos interesses 
da metrópole e, que passa a contrabalançar o poder dos proprietários rurais e disputar cargos na 
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administração municipal [...]” (CIGOLINI, 2011, p. 8, apud Prado Júnior, 1933). Dessa forma, aos 
poucos se conseguiu submeter às administrações locais aos interesses da metrópole.

A partir da chegada da Coroa, em 1808, a influência da mesma se ampliou e a centralização 
administrativa passou a imperar no Brasil, fato que se intensificou ao longo do Império e passou a 
prevalecer com o governo de D. Pedro I. “Isso ocorreu haja vista que a Coroa, estando mais próxima 
e melhor aparelhada, conseguiu estender sua autoridade sobre o território brasileiro com mais 
eficiência. Isso se acentuou com a autorga da Constituição de 1824 que retirou  

[...] a autonomia das câmaras, tornando-os organismos puramente administrativos. O município 
passou à tutela dos governadores das províncias e praticamente todas as atividades municipais 
passaram a ser minuciosamente detalhadas e, mesmo assim, após a aprovação pelas câmaras, 
as leis deveriam ser submetidas às assembleias provinciais, onde poderiam ser aprovadas ou 
alteradas. Essa tutela gerou fortes reações. [...] De um lado estava uma corrente descentralizadora, 
administrativa e politicamente e, de outro, a corrente que defendia a indefinição de competência, 
isto é, que se deixasse livre a constituição e o exercício dos poderes e do governo municipal. 
(CIGOLINI, 2011, p. 9)

Com a República e a adoção do Sistema Federalista, o Brasil buscou a descentralização política 
e administrativa, dando inclusive autonomia considerável aos Estados, em oposição ao modelo 
centralizador do Império.  Assim, foram definidas pela federação três esferas político-administrativas: 
a federal, a estadual e a municipal sem garantir a autonomia e o controle democrático das mesmas 
deixando-as conviverem com o centralismo e o mandonismo local. (CASTRO, 2005).

A partir de 30, Getúlio Vargas dissolve os poderes legislativos e passa a nomear os governadores 
e estes a nomearem os prefeitos. O golpe de 1937 de Vargas centraliza o poder e a nova Constituição 
acaba com a autonomia municipal e eletividade dos prefeitos, ficando a administração municipal 
sujeita aos Departamentos de Municipalidades e Departamentos Administrativos. Isso se deu 
devido à tentativa do Estado Novo de erradicar os resquícios da República Velha que teria na 
autonomia municipal um foco de sobrevivência através do domínio das oligarquias locais.

No governo de Getúlio Vargas já havia no Brasil, aproximadamente 1.700 municípios, mostrando 
que, embora tutelados e sem autonomia, a malha municipal brasileira continuava num processo 
de continua expansão. Desde o início da República, no curso de aproximadamente cinco décadas, 
foram criados aproximadamente 800 novos municípios. (CIGOLINI, 2011, p. 10)

A Constituição de 1946, Municipalista, restabeleceu a democracia local e fortaleceu as 
finanças dos municípios. Mello (1971) afirma que o sistema de tributos partilhados adotados 
por ela, foi responsável pela criação de municípios nos anos posteriores. Em 1950 o número 
de municípios brasileiros era de 1.889, sendo criados outros 877 até 1960, e totalizando 4.234 
unidades administrativas locais em 1963. 

Com o Golpe de 64 e com nova lei complementar sobre o assunto, houve extinção de muitos 
municípios o que fez o total recuar para 3.957 no final de 1965.  Para Bremaeker, milhares de 
pequenos municípios não foram extintos na época em função do próprio governo central reconhecer 
que a existência do município “[...] representava a presença do governo no interior.” (BREMAEKER, 
1996, p. 120 apud CIGOLINI, 2011, p. 10). 
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De 1970 a 1980 foram criados apenas quarenta municípios em todo o território nacional, e foi 
extinto um, no Estado do Ceará.  Mas essa lei complementar, diferentes das outras legislações 
sobre o assunto, definia diferentes possibilidades de emancipação segundo as características 
populacionais e econômicas dos Estados. Estados não situados em fronteira de ocupação, 
por exemplo, precisavam de uma população superior a aqueles situados naquelas porções do 
espaço. (CIGOLINI, 2011, p. 11)

Na década de 80 houve a retomada das emancipações, com a instalação de 186 novos 
municípios, até 1988. A Constituição, promulgada naquele ano, repassou aos estados a atribuição 
de legislar sobre a emancipação municipal, ou seja, eram eles que definiam os requisitos necessários 
para se criar um novo município. “Essa mesma constituição elevou os municípios a entes federados, 
ou seja, integrantes da União e não resultantes apenas da descentralização administrativa, 
outorgando-lhes autonomia política e financeira [...]”. (CIGOLINI, 2011, p. 11) 

Porém, é a partir da década de 90 que as emancipações passam a se intensificar. Em 1991 o 
Brasil contava com 4.491 municípios e menos de 10 anos depois, em 2000, havia se a somado a 
malha municipal mais 1.016 novas unidades, totalizando atualmente 5.562 municípios. 

Mas esse aumento, muito criticado, teve como consequência a aprovação da Emenda 
Constitucional número 15/96 do Governo Federal, que dizia que a criação de municípios representaria 
mais gastos do governo com ele mesmo. Mesmo sem retirar dos estados a atribuição de criação de 
novos municípios, a emenda estabeleceu que isso dependeria da realização de plebiscito em todo 
o território municipal e exigiria a realização de Estudo de Viabilidade Municipal, para se verificar 
as condições de sustentabilidade econômica da área que se pretende emancipar. 

Essa emenda revela que existe uma tensão não resolvida, entre o poder local e o poder central.  
Se nos reportamos à história brasileira, percebe-se que esse fato não é novo. No período 
colonial municipalidades foram criadas pela vontade local, à revelia das autoridades centrais, 
que somente ratificavam a iniciativa. (...) Recentemente, antes mesmo da constituição de 
1988, quando as regras para criação de municípios ainda estavam a cargo da união (Lei Federal 
01/67) grande parte dos municípios criados desrespeitavam essa legislação, especialmente     
nas regiões sudeste e sul (TOMIO, 2001). Do conjunto de municípios criados      na década 
de 90, 57 tiveram suas leis publicadas após a aprovação da Emenda Constitucional 15/1996, 
sendo, portanto, ilegais. Mas, mesmo assim, eles       foram instalados em seus respectivos 
estados (29 no Rio Grande do Sul, 15 no Mato Grosso, 4 em  Goiás, 2 no Piauí, 2 na Bahia, e 
1 em cada um dos seguintes estados: Alagoas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Espírito 
Santo e Mato Grosso do Sul). Em 2007, o Supremo Tribunal Federal definiu, em sentença, 
que esses municípios teriam que ter sua situação regularizada pelo Congresso Nacional, ou 
seriam extintos em 12 meses. (CIGOLINI, 2011, p. 11)

Em 2008, a Câmara dos Deputados aprovou a Emenda Constitucional 57/2008, convalidando 
a existência dos municípios criados ilegalmente. A mesma Emenda também teve sua aprovação 
imediatamente aceita no Senado Federal e assim, esses municípios passaram a existirem de maneira 
legal. “A validação dessas unidades, criadas de modo irregular, mostra que a temática incorpora 
um apelo político forte no Congresso brasileiro”. (CIGOLINI, 2011, p. 11)

Para tentar-se regulamentar de modo definitivo essa questão, foi apresentado o Projeto de 
Lei 98/2002 de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti.  As discussões acerca do PL 98/2002 
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se estenderam por longo período durante sua tramitação, e muitas instituições e entidades se 
manifestaram a respeito da mesma. O Senador Valdir Ralpp, relator da matéria no Senado Federal, 
escreveu em seu parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ):

Não restam dúvidas de que o projeto de lei completa lacuna existente no ordenamento jurídico 
brasileiro por mais de 15 anos e, ao mesmo tempo, faz justiça aos distritos que possuem 
número elevado de habitantes. São muitos os casos em que os distritos foram emancipados, 
que cresceram, e se tornaram maiores em relação aos municípios aos quais pertenciam. Por 
fim, ressalto que se trata de cumprimento de mandamento constitucional, e a aprovação da 
matéria possibilitará a criação de, no máximo, 188 municípios, conforme dados divulgados 
pela União Brasileira em Defesa da Criação de Novos Municípios – UBDNMU. (BRASIL, 2013)

Tal visão fez com que o projeto fosse aprovado no Senado e na Câmara dos Deputados, por 
unanimidade. Entretanto, em levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas 
Aplicadas (IPEA) e divulgado na Nota Técnica no 6 de dezembro de 2013, o órgão indica que 
tais dados poderiam ser subestimados. “O levantamento feito pelo IPEA junto às assembleias 
legislativas estaduais põe em dúvida o limite máximo de 188 municípios divulgado pela UBDCNM. 
[O levantamento preliminar] [...] mostra-se que uma nova onda de emancipações poderia ser bem 
maior que o afirmado pela UBDCNM”.

A despeito dessas limitações, é razoável afirmar que o número de municípios criados seria bem 
maior que os 188 previstos no estudo elaborado UBDCNM e citado no parecer do relator do 
PLS 98/2002. Pode-se mesmo afirmar que o número aqui estimado, 363 novos municípios, 
é o limite inferior da estimativa. Afinal, ficaram de fora da amostra sete estados, nos quais 
habitam mais de 40% da população nacional. (IPEA, 2013, não paginado).

Esse número de 363 novos municípios era tido como limite inferior, pois o IPEA indidicou 
que seu levantamento era preliminar e incompleto, uma vez que não englobou todos os estados 
da Federação. Em consequência, a presidência da República vetou integralmente o texto aprovado 
pelo Congresso Nacional, pois 

A medida permitirá a expansão expressiva do número de municípios no País, resultando em 
aumento de despesas com a manutenção de sua estrutura administrativa e representativa. 
Além disso, esse crescimento de despesas não será acompanhado por receitas equivalentes, 
o que impactará negativamente a sustentabilidade fiscal e a estabilidade macroeconômica. 
Por fim, haverá maior pulverização na repartição dos recursos do Fundo de Participação dos 
Municípios – FPM, o que prejudicará principalmente os municípios menores e com maiores 
dificuldades financeiras. (BRASIL, PR, 2013)

Para resolver o conflito político criado entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, entre, 
houve um acordo entre eles, que se traduziu num novo projeto, substitutivo àquele vetado pela 
Presidente, o PL 104/2014. Esse estipulou, em comparação ao PL 98/2002, que a população 
mínima para os municípios nas regiões Sul e Sudeste passou de 12 para 20 mil habitantes, na 
região Nordeste o mínimo subiu de 8 para 12 mil e no Centro-Oeste e Norte manteve-se em 6 mil 
habitantes (BRASIL, 2014).  A proposta dispôs ainda sobre um mecanismo para estimular a fusão 
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e incorporação de municípios, através da manutenção por 12 anos dos valores de repasse do FPM 
aos municípios que se fundissem. Isso para que não haja prejuízo ao novo município originário 
da fusão, que passaria a receber individualmente menos do que a soma dos municípios antigos. 

Esse projeto foi aprovado em tempo recorde, pelo Senado e pela Câmara e, atualmente está para 
ser sancionado pela Presidência da República. 

RESULTADOS PRELIMINARES: QUANTOS DISTRITOS PODEM AINDA SE EMANCIPAR? 

O critério população para as emancipações

A nova legislação estabelece uma variação regional em termos de número de habitantes que 
uma localidade deve possuir, para pleitear a emancipação. Os dados devem ter como base os dados 
do último Censo do IBGE.  Partindo-se disso e das exigências da nova legislação procedeu-se a 
avaliação dos critérios populacionais dos distritos do país para verificar quais deles estariam aptos 
em número mínimo de habitantes para postularem emancipação/desmembramento. Os referenciais 
utilizados foram: nas regiões Sul e Sudeste o mínimo de 20 mil habitantes, na região Nordeste o 
mínimo de 12 mil habitantes e no Centro-Oeste e Norte o mínimo de 6 mil habitantes. Deve-se 
lembrar que existem os distritos que são divisões administrativas dos municípios e distritos que 
são sedes municipais, estes últimos, portanto, não podendo ser desmembrados.

Aplicando-se esses quantitativos na lista de todos os distritos do país (excluídos os distritos-
sede de cada município), se verificou a possibilidades de haver emancipação de apenas 312 deles: 
região Norte tem 70 distritos com mais de 6 mil habitantes; região Centro-Oeste tem 8 distritos 
tem mais de 6 mil habitantes; região Nordeste tem 42 distritos com mais de 12 mil habitantes; 
região Sudeste tem  167 distritos com mais de 20 mil habitantes e região Sul tem 22 distritos com 
mais de 20 mil habitantes.

Assim, de imediato contesta-se os dados do IPEA, para quem o limite inferior de parte do 
território brasileiro seria 363 distritos. O limite máximo para todo território nacional é de 312 
distritos potencialmente emancipáveis. Entretanto, algumas considerações sobre esses distritos são 
pertinentes. A primeira diz respeito à localização deles. Parte estão situados dentro de municípios 
capitais de estados, como destacamos a seguir:

• Na região sul, em Florianópolis-SC, 06 distritos; 
• Na região Sudeste, a cidade de São Paulo-SP, é composta por 93 distritos. Belo Horizonte - 

MG, 01 distrito e, Vitória – ES, 01 distrito.
• Na região Centro-Oeste, em Cuiabá-MT, 01 distrito.
• Na região Nordeste, 04 distritos estão dentro de Fortaleza-CE.
• Na região Norte, 02 distritos localizam-se em Macapá-AP, 03 em Porto Velho-RO e 07 em 

Belém-PA.

A possibilidade de emancipação dessas vilas é reduzida, por algumas razões:

• Do ponto de vista político, dificilmente uma localidade tende a deixar de ser parte de uma 
capital de Estado;
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• A legislação impede a fragmentação de áreas urbanas contínuas, o que é o caso de São Paulo;
• O peso dos eleitores dos distritos sedes das capitais é muito superior a esses distritos, que 

certamente impediria o desmembramento no ato do plebiscito.

Assim, dos 312 distritos aptos à emancipação, pode-se julgar que 118 teriam reduzidas 
condições de emancipação, restando 194. Cumprida a primeira exigência, que é o número de 
habitantes, as localidades teriam um segundo passo, que é Iniciar o processo de emancipação nos 
termos legais. Esse segundo passo é relativamente fácil, não acreditamos que constitua restrição. 
Entretanto, os requisitos seguintes tornam-se mais complexos.

Ressalta-se que, associado ao requisito de população, a nova lei exige também a “[...] a existência 
de um número de imóveis que seja superior à média observada nos Municípios que constituam os 
10% (dez por cento) de menor população no Estado”. Essa mensuração depende da realidade de 
cada área, sendo de difícil antecipação se pode constituir impedimento à emancipação. Acredita-
se que esse requisito não constitua num fator limitante para um número grande de localidades. 
Entretanto, só poderá haver emancipação se a “[...] área urbana não esteja situada em reserva 
indígena, área de preservação ambiental ou área pertencente à União, suas autarquias e fundações”.

O plebiscito e as emancipações

Caso a localidade cumpra os requisitos número de habitantes, número de edificações e 
EVM, poderá ser realizado o plebiscito, para aprovação ou não do novo município. Esse plebiscito 
é realizado com todos os eleitores, tanto da área que pretende ser desmembrada, quanto da área 
remanescente. Esse talvez seja o maior desafio à emancipação, já que a aprovação tem que ser por 
50% do total dos eleitores. 

A possibilidade de emancipação de um distrito é diretamente proporcional ao seu peso no 
conjunto do eleitorado municipal. Quanto mais peso, maior a possibilidade de emancipação e, 
quanto menor peso, maior dificuldade haverá que se obter o “sim” à emancipação. Nesse caso é 
preciso observar o fenômeno ocorrido no Estado do Pará, quando a tentativa da emancipação 
de Carajás e Tapajós. Mesmo os eleitores desses dois pretensos estados tendo votado quase, em 
sua totalidade, para criação dos estados, o peso eleitoral da área remanescente não permitiu que 
isso ocorresse. Esse fenômeno certamente se repetirá no caso das emancipações municipais.  
Entretanto, dos 194 distritos potencialmente emancipáveis (número esse resultante da exclusão 
dos distritos localizados em capitais de estados), a maior parte tem população muito inferior à 
área remanescente dos municípios. 

Vejamos: 

• 15 têm mais de 50% da população do município. 
• 49 têm entre 30% e 50% da população do município. 
• 37 têm entre 20% e 30% da população do município. 
• 92 têm menos de 20% da população do município. 

Assim, no caso dos 15 distritos que possuem mais de 50% da população do município, a 
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possibilidade de emancipação é grande. Essa começa a diminuir no grupo seguinte, daqueles 
49 distritos que possuem entre 30 e 50% da população do município e assim sucessivamente, 
tornando-se quase nula a possibilidade de obtenção de uma maioria plebiscitária naqueles 92 
distritos que tem menos de 20% da população total do município. 

Isso porque, para que a emancipação pudesse ocorrer, haveria a necessidade de “convencer” 
grande parte dos eleitores da área remanescente a votar de forma favorável à emancipação, o que 
é bastante difícil, do ponto de vista político.

Os 15 distritos que contam com mais de 50% da população do município e, portanto, teriam 
mais condições de conseguirem aprovar uma possível emancipação em um plebiscito são: Vicente 
de Carvalho (Guarujá-SP), Nova Veneza (Sumaré-SP), Jacaré (Cabreúva-SP), Justinópolis (Ribeirão 
das Neves-MG), São Benedito (Santa Luzia-MG),  Inhomirim (Magé-RJ), Inoã (Maricá-RJ), Carvalho 
de Brito (Sabará-MG), Senador Melo Viana (Coronel Fabriciano-MG), Carapina (Serra-ES), Itaquari 
(Cariacica-ES), Nova Brasília (Aparecida de Goiânia-GO), Mata (São José de Ribamar-MA), Posto 
da Mata (Nova Viçosa-BA), Sambaíba (Itapicuru-BA).

Desses distritos foram selecionados dois para ser objeto de análise do EVM – sustentabilidade 
econômico-financeira: distrito de Jacaré, localizado em Cabreúva – SP, que tem 72,57% de população 
sobre o total do município e o distrito de Barreiros, em São José – SC, que tem 49,67%, sobre o 
total do município.

O Estudo de Viabilidade Municipal - sustentabilidade econômico-financeira de Jacaré (SP) e 
Barreiros (SC)

Os distritos de Jacaré e Barreiros, de acordo com o PL 104/2014, tiveram seus dados de 
viabilidade econômico-financeira levantados através do Tribunal de Contas de São Paulo e Santa 
Catarina, respectivamente: receitas de arrecadação própria, receitas de transferências estaduais e 
federais, limite da dívida consolidada líquida, gastos com custeio, investimento, dívidas vencíveis 
e resto á pagar, gastos com saúde e educação, gastos com pessoal no executivo e legislativo. Esses 
dados devem apontar para a viabilidade ou não do novo município. Caso o EVM do distrito aponte 
para a impossibilidade do cumprimento de qualquer um desses requisitos a emancipação não poderá 
ocorrer. Destacando-se que o artigo 12 exige que “São vedados a criação e o desmembramento de 
Municípios quando implicarem inviabilidade de qualquer dos Municípios envolvidos.”

Com os distritos selecionados buscou-se junto aos sites dos respectivos Tribunais de Contas de 
cada estado os dados exigidos para a realização dos EVM de acordo com o artigo 7 do PL 104/2014. 
Foram assim compilados os resultados das buscas dos itens exigidos (alguns não puderam ser 
levantados com essa pesquisa á distância, devendo ser levantados em campo) e calculados os 
valores correspondentes no distrito através de proporcionalidade populacional. Tal procedimento 
mostrou-se a maneira possível no momento para a realização dos apontamentos básicos de um 
EVM dos distritos. 

A seguir apresentamos os resultados dos levantamentos, a saber que a legislação exige 
levantamento dos três anos anteriores á realização do estudo e projeção para os dois seguintes:
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Distrito de Barreiros

No levantamento efetuado, através de dados do Tribunal de Contas de Santa Catarina, dos 
gastos proporcionais, com custeio, investimento e dívidas vencíveis e restos a pagar, que o distrito 
de Barreiros teria apresentado nos anos de 2011 até 2013, verificamos uma constância na elevação 
dos mesmos e a projeção para os anos seguintes até 2016 mostra a mesma tendência.

O levantamento dos gastos proporcionais realizados pelo distrito entre 2011 e 2013 e a 
projeção para os próximos exercícios até 2016, no que diz respeito aos gastos constitucionais com 
saúde (15%) e educação (25%), mostrou que o percentual efetivamente aplicado ficou acima do 
mínimo exigido, chegando ao máximo de 20,22% com saúde em 2012 e a 32,97% com educação 
em 2011.

Ainda foram levantados os dados referentes aos gastos proporcionais realizados pelo distrito 
de Barreiros entre 2011 e 2013 e a projeção para 2014-2016 dos gastos com pessoal no executivo 
e no legislativo municipal comparando-os com o valor proporcional de Receita Corrente Liquida 
do distrito para o cálculo do percentual exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) de 54% 
para o executivo e 6% para o legislativo municipais. Verificou-se que há o cumprimento desses 
percentuais tanto no executivo quanto no legislativo, havendo ainda folgas orçamentárias.

Ao realizar o levantamento das despesas totais de Barreiros nos exercícios de 2011-2013 e 
as projeções para 2014-2016, como exige a nova lei, constatamos ao comparar esses valores com 
a Receita Corrente Liquida, que Barreiros é capaz de bancar seus gastos com sobras financeiras se 
mantidos os gastos nos patamares atuais.

O distrito de Barreiros, que contava em 2010 com 104 200 habitantes, segundo o Censo do 
IBGE, contra os 209 804 habitantes totais do município de São José-SC, mesmo tendo menos de 
50% dos habitantes do município e podendo enfrentar dificuldades de aprovação no plebiscito , teria 
condições financeiras, segundo os dados levantados, de cumprir com os mínimos constitucionais 
em saúde e educação e dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (gastos com pessoal e limite 
de dívidas). 

Distrito de Jacaré
Com base nos dados do Tribunal de Contas de São Paulo, o levantamento dos gastos com 

pessoal, custeio, investimentos e dívidas vencíveis e restos á pagar, retratou que o distrito de Jacaré 
teria apresentado nos anos de 2011 até 2013 gastos bastante volúveis desses itens (variando, p.e., 
em custeio, de R$ 52 milhões em 2011, para R$ 62 milhões no ano seguinte e retornando á R$ 
53 milhões em 2013) e a projeção para os anos seguintes até 2016 mostra a mesma tendência.

Ao realizar o levantamento dos gastos constitucionais de 25% da Receita Corrente Liquida em 
educação e 15% da Receita Corrente Liquida em saúde, constatamos que os gastos proporcionais 
realizados pelo distrito de Jacaré entre 2011 e 2013 condizem parcialmente ás obrigatoriedades 
da Constituição Federal de 1988. Enquanto os gastos de saúde giraram na casa de 21%, os gastos 
com educação não passaram de 22,76%, ficando assim abaixo do mínimo obrigatório. 

Ainda os gastos proporcionais realizados pelo distrito de Jacaré entre 2011 e 2013 com 
pessoal no executivo municipal (os dados do legislativo não estão disponíveis), mostrou que o valor 
proporcional com relação á Receita Corrente Líquida está condizente com a Lei de Responsabilidade 
Fiscal é de 54%.



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 508-519. ISBN 978-85-63800-17-6

Cigolini & Matiolo518

diagramação: letra1@editoraletra1.com

Os cálculos das despesas totais proporcionais do distrito de Jacaré nos exercícios de 2011-
2013 apontam para uma significativa diferença entre os gastos levantados e a Receita Corrente 
Liquida apresentada, havendo déficit orçamentário nos três anos levantados. Nesse ponto, as 
pesquisas encontraram dificuldades em tentar estabelecer uma reavaliação dos gastos mostrados 
devido ao fato dos dados presentes no site do Tribunal estarem já mostrados sob as denominações 
da ei de Responsabilidade Fiscal e não haver explicação do porque dos gastos com pessoal, por 
exemplo, não estarem contabilizados na planilha de gastos totais e sim em planilha em separado, 
o que nos levou a realizar a somatória desse valor aos gastos totais.

O distrito de Jacaré, que contava em 2010 com 30 192 habitantes, segundo os dados do Censo 
do IBGE, ante os 41 604 habitantes totais de Cabreúva-SP, contava com 72,57% da população. 
No entanto, o distrito de Cabreúva não pode requerer emancipação uma vez que feriria o artigo 
6 do PL 104/2014 que prevê como condição necessária a criação de Município ter “área urbana 
não situada em reserva indígena, área de preservação ambiental ou área pertencente à União, suas 
autarquias e fundações” [grifo nosso]. Segundo o Decreto n. 43.284, de 3 de julho de 1998, em seu 
artigo primeiro, declarara “áreas de proteção ambiental as regiões urbanas e rurais dos Municípios 
de Cabreúva e Jundiaí, respectivamente”.[grifo nosso] Além disso, os cálculos efetuados por nós 
nesse levantamento indicaram que as receitas do distrito de Jacaré não seriam suficientes para 
fazer frente aos gastos obrigatórios do mesmo.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÃO 

A metodologia adotada nesse estudo tem o foco na possibilidade de emancipação de distritos. 
Por essa via, numericamente constatamos a possibilidade inicial de emancipação/desmembramento 
de 312 novos municípios. 

Sob esse aspecto, relembramos que os estudos apresentados pela UBDNMU - União Brasileira 
em Defesa da Criação de Novos Municípios - de que 188 municípios poderiam ser criados (se 
mantidos os parâmetros do PL 98/2002) e o levantamento do IPEA junto aos sites das assembleias 
legislativas (exceto de 7 estados que respondem por mais de 40% da população do país) indicou 
363 possíveis emancipações (pelos mesmos parâmetros). Assim o número inicialmente calculado 
nessa pesquisa, de 312 possíveis emancipações (vale lembrar que esse dado se refere aos parâmetros 
mais rígidos do PL 104/2014) está mais próximo dos dados relatados pelo segundo estudo. Mas 
cabe lembrar que o IPEA não contabilizou sete estados e o levantamento dessa pesquisa o fez 
para todo território nacional. Lembra-se também que ao retirar os distritos sedes de municípios 
ficam apenas 194 distritos potencialmente emancipáveis.  E, ao  retirar desses aqueles distritos 
que possuem população muito inferior ao total do município, são apenas 15 áreas que realmente 
podem se emancipar. 

Quando acrescentamos alguns dos dados do EVM, usando dois distritos como parâmetro 
(Barreiros-SP e Jacaré- SP)  dentro do universo desses 15, verificamos a viabilidade de emancipação 
do primeiro e não viabilidade do segundo.  Desse modo nota-se que a nova legislação é extremamente 
restritiva quanto a criação de novos municípios. Haverá, portanto, a partir da sua sanção, estabilidade 
no quadro territorial brasileiro, no que diz respeito a malha municipal. O presente trabalho serviu 
assim, para esclarecer com dados científicos, as discussões acerca das emancipações municipais 



A NOVA LEGISLAÇÃO E A POTENCIALIDADE DE CRIAÇÃO DE NOVOS MUNICÍPIOS... 519

diagramação: letra1@editoraletra1.com

Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 508-519. ISBN 978-85-63800-17-6

no país e contribuir com a análise da legislação tão aguardada e longamente discutida nas esferas 
dos poderes Legislativo e Executivo federal. 
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RESUMO. Na Zona Costeira manifestam-se diversas atividades relacionadas a vários tipos de usos que fazem reunir 
uma densa infraestrutura e predominar fortes zonas de concentração populacional. Dinâmicas reguladas por princípios 
voltados à lógica de apropriação dos espaços pela valoração econômica cada vez mais contribuem para caracterizar 
esta zona como espaço marcado por um padrão urbano costeiro que legitima o parcelamento da terra pelo processo 
de especulação imobiliária sendo permeado por conflitos inerentes aos diferentes usos do território. No Litoral Sul de 
Sergipe, ambientes litorâneos, principalmente os subordinados as atividades turísticas, passam a abrigar determinados 
equipamentos humanos dependentes dos atrativos cênicos e paisagísticos, cujos usos e formas de ocupação são regulados 
por interesses de atores hegemônicos. A ocupação desordenada pela expansão dos loteamentos, de casas de veraneio 
ou outros empreendimentos do litoral são exemplos de interesses de agentes que se apropriam de determinadas 
áreas e promovem territorialidades diversas. Tais ações, desenvolvidas sem um adequado ordenamento e gestão dos 
seus recursos naturais e, paralelamente, sem uma política de conservação das paisagens naturais, colaboram para a 
degradação ambiental gerando consequentemente impactos sociais negativos nas populações locais. Considerando que 
o histórico de uso e ocupação do território é fator que explica o padrão atual de organização do espaço, tem-se que as 
múltiplas atividades hoje presentes, historicamente relacionadas à pecuária, à implantação de atividades agrícolas, ao 
turismo, a obras de infraestrutura como a construção de rodovias e pontes e que acabam resultando no aumento da 
densidade populacional, na expansão urbana descontrolada, na especulação imobiliária e na intensificação do turismo 
em moldes predatórios, configuram e compõem o cenário mais recente em que se dá a produção do espaço costeiro 
do Litoral Sul sergipano. Assim, frente a problemática relacionada às formas de uso e ocupação, a um quadro em que 
os ritmos e as velocidades das modificações no espaço comprometem a integridade biofísica, numa dimensão que 
busca envolver o entendimento das dinâmicas natural e antrópica atuantes na paisagem costeira e ante a relevância de 
estudos voltados à orientação do uso racional do território, é que o presente trabalho visa abordar a configuração do 
espaço costeiro do Litoral Sul de Sergipe, no tocante aos principais vetores de transformações espaciais, objetivando 
analisar como se dá a sua produção/estruturação com destaque à atuação de diversos agentes sociais e econômicos 
e ao papel das políticas de desenvolvimento. Assim foi feita uma caracterização do espaço costeiro em termos de 
configuração espacial, tendo em vista o padrão e as lógicas de uso e ocupação do território, bem como foram traçadas 
discussões sobre a influência das políticas territoriais objetivando discorrer sobre a importância do planejamento 
preventivo para a construção de uma integração socioambiental. 

Palavras-Chave. Uso e ocupação do solo, Planejamento territorial, Sustentabilidade.

ABSTRACT. In Coastal Zone manifest several activities related to various types of uses that are  unit a dense 
infrastructure and  dominate strong areas of population concentration. Dynamics governed by principles aimed at 
the appropriation of spaces for economic valuation increasingly contribute to characterize this zone as a space marked 
by a coastal urban pattern that legitimizes the parceling of land by land speculation process is permeated by conflicts 
inherent to the different uses of territory. On the south coast of Sergipe, coastal environments, especially subordinates 
tourist activities, harbor certain dependent human equipments of landscape and scenic attractions, whose uses and 
forms of employment are governed by interests of hegemonic actors. The disordered occupation by the expansion 
of settlements, ventures are examples of coastal interests of agents that build up certain areas and promote various 

LOCALISMO, NACIONALISMO, REGIONALISMO E GLOBALISMOEIXO III
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territoriality. Whereas the historical use and occupation of the territory is a factor that explains the current pattern 
of organization of space, it has multiple activities that present today, historically related to livestock, establishment 
of agricultural activities, tourism, the infrastructure works such as building roads and bridges and end up resulting in 
increased population density in urban sprawl in land speculation and intensification of tourism in predatory molds, 
configure and compose the latest scenario which gives the production of coastal areas South Coast Sergipe. Thus, 
given the problems related to forms for use and occupation, a framework in which the rhythms and speeds of the 
changes within the biophysical integrity pledge, in a dimension that seeks to involve the understanding of natural 
and anthropogenic dynamics working in the coastal landscape and ante the relevance of research to guide the rational 
use of the territory, is that the present work aims to address the configuration of the coastal area of the south coast 
of Sergipe, in relation to the main vectors of spatial transformations, aiming to analyze how is the production / 
structure highlighting the role of several social and economic agents and the role of development policies. Thus was 
made a characterization of the coastal space in terms of spatial configuration in view the standard and logical use 
and occupation of the territory, as well as discussions about the influence of territorial policies were drawn aiming 
discuss the importance of preventive planning for building an environmental integration.

Keywords. Use and occupation, Territorial planning, Sustainability.

INTRODUÇÃO-APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA

A Zona Costeira brasileira se destaca como uma zona de usos múltiplos, de atividades diversas 
onde há valorização diferenciada de seus espaços e que não apresenta um padrão de ocupação 
homogêneo. Considerada como “um espaço dotado de especificidades e vantagens locacionais” 
(MORAES, 1999, p. 30), a Zona Costeira possui características naturais singulares que a destacam 
como zona de grande valor ambiental e paisagístico e, ao mesmo tempo, de considerável interesse 
econômico, reunindo uma densa infraestrutura onde predominam fortes zonas de concentração 
populacional.

Como marca histórica da produção do espaço na Zona Costeira, a industrialização, a 
urbanização e o turismo são vetores de transformações e se manifestam nesta zona a partir 
de atividades como a portuária, a petrolífera, comercial, recreacional, as relacionadas à pesca, 
à pecuária, à agricultura, ao turismo. Essas atividades, de certa maneira, podem se distinguir 
quanto às formas de implementação, diferindo-se quanto ao padrão de ocupação e espacialmente 
ao longo da costa, mas, por outro lado, seguem a mesma lógica voltada à exploração dos recursos 
e das potencialidades naturais e locacionais do território.

O histórico de uso e ocupação na Zona Costeira explica o padrão atual de organização do 
espaço. Esse padrão se vincula a interesses de diversos agentes sociais e econômicos e é resultado 
de formas de apropriação por eles desencadeadas. A atuação do Estado como agente promotor de 
transformações espaciais é marca da produção das cidades da Zona Costeira. O Estado é produtor 
de espaços sendo responsável pela valorização e direcionamento de seus usos, devendo assumir 
com isso um papel importante na execução de políticas territoriais sustentadas na construção de 
uma integração socioambiental (OLIVEIRA & MELO E SOUZA, 2013). 

Todavia, impactos ambientais e sociais compõem o cenário atual da Zona Costeira. O ritmo 
e a intensidade das transformações provocam constantemente desequilíbrios e tensões sociais por 
vezes incontroláveis, fazendo prevalecer, por exemplo, processos de desestruturação sociocultural 
de comunidades locais e de acentuação dos níveis de vulnerabilidade de muitos sistemas naturais. 
Os altos níveis de vulnerabilidade biofísica presenciados principalmente em sistemas costeiros 
frágeis dotados de serviços ambientais importantes e as mudanças negativas ocorridas na vida 
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de comunidades tradicionais são considerados, via-de-regra, como consequências de usos sem 
planejamento ou como reflexo de ações políticas ineficazes. 

Formas de ocupação desordenada e crescimento turístico desenfreado, cada vez mais, acentuam 
o mosaico de desigualdades alimentando um modelo de exploração que repousa na intensificação 
dos usos e na degradação dos ecossistemas. Ações que, em regra, não são instrumentalizadas por 
processos de decisão baseados no conhecimento das dinâmicas naturais e sociais, não envolvem 
projeções futuras e assim acabam incorporando práticas não equilibradas de gestão do território 
(OLIVEIRA & MELO E SOUZA, 2013). 

Em Sergipe essa problemática não se configura diferente. No Litoral Sul e, particularmente na 
Zona Costeira dos municípios de Estância e Itaporanga D’Ajuda, usos indevidos e formas de ocupação 
desordenadas vêm provocando a descaracterização de muitos sistemas biofísicos, transformando 
ambientes, antes em condições de estabilidade em paisagens degradadas, cujos impactos gerados 
interferem diretamente na qualidade ambiental. Atividades humanas vinculadas a vetores de uso 
e ocupação do território promovem transformações socioespaciais que se manifestam no espaço 
costeiro sem a devida avaliação das implicações de ações, decisões e políticas de desenvolvimento. 

Diante disso, o presente trabalho busca abordar a configuração do espaço costeiro do Litoral 
Sul de Sergipe, no tocante aos principais vetores de transformações espaciais, objetivando analisar 
como se dá a sua produção/estruturação com destaque à atuação de diversos agentes sociais 
e econômicos e ao papel das políticas de desenvolvimento. Com base numa caracterização do 
espaço costeiro em termos de configuração espacial, tendo em vista o padrão e as lógicas de uso 
e ocupação do território, e em discussões sobre a influência das políticas territoriais objetivou-se 
discorrer sobre a importância do planejamento preventivo para a construção de uma integração 
socioambiental.

PRINCIPAIS VETORES DE USO E OCUPAÇÃO NA ZONA COSTEIRA

O território brasileiro, seguindo a tendência mundial, apresenta forte concentração de 
população e de atividades produtivas na Zona Costeira. Todavia, essa concentração populacional 
é mais significativa nas capitais, principalmente dos estados da Região Nordeste, resultando em 
uma diferenciação bastante relevante da densidade demográfica ao longo da costa. 

Dados do último censo do IBGE mostram que dois processos importantes para a configuração 
do espaço geográfico brasileiro marcaram a década passada: o processo de interiorização conduzido 
pela expansão da agropecuária e o processo de “revalorização do litoral” ocasionado pela expansão 
de atividades econômicas ligadas ao turismo, à exploração do petróleo e à logística portuária e 
aérea, que, “além do adensamento da população e dos centros urbanos situados próximos ao mar, 
reforçam um processo histórico de litoralização do território” (IBGE, 2010).

Contudo, para Baeninger (2003), apesar da tendência de desconcentração populacional e da 
formação de novas territorialidades urbanas não metropolitanas no interior do País o movimento de 
interiorização da urbanização parece não ter afetado a concentração populacional na zona costeira.

Em mais de 70% dos municípios costeiros a população urbana predomina em relação a rural. 
Dados de 2010 apontam que dos 463 municípios pertencentes a Zona Costeira 45,6% apresentam 
taxas de urbanização entre 80 a 100%. Esse percentual de urbanização no restante dos municípios 
brasileiros é de 27,2%.



A PRODUÇÃO E O PADRÃO ATUAL DE ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO COSTEIRO... 523

diagramação: letra1@editoraletra1.com

Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 520-533. ISBN 978-85-63800-17-6

A densidade de ocupação na Zona Costeira brasileira apresenta grandes variações entre as 
regiões e no interior dos estados resultando em uma distribuição geográfica de população bastante 
irregular. As maiores concentrações populacionais ocorrem nas regiões metropolitanas. É na região 
Nordeste onde prevalece o maior número de municípios costeiros (215, censo 2000). É nela onde 
também se verifica a maior proporção da população total residindo na Zona Costeira e onde ocorre 
o maior número de regiões metropolitanas (8, censo 2000). 

Assim, predominam no litoral nordestino zonas de forte concentração demográfica, altamente 
urbanizadas dominadas por atividades industriais, comerciais e de serviços. Em contrapartida, é 
também no Nordeste que se constata um grande número de municípios costeiros com predominância 
de população rural vinculada a atividades agrícolas e a pecuária.

É nesse sentido que na Zona Costeira brasileira a evolução dos processos de ocupação difere ao 
longo da costa, de modo que áreas de expressivo adensamento populacional, predominantemente 
de caráter urbano, coexistem com grandes extensões de terra com povoamento disperso e rarefeito.

Conforme Moraes (2004), a partir da análise da densidade demográfica que permite diferenciar 
extensões de variável nível de ocupação na Zona Costeira pode-se visualizar uma larga disparidade 
existente entre os estados brasileiros. Entretanto, tais diferenças entre os estados vinculam-se 
não só ao aspecto demográfico, mas também ao desenvolvimento econômico, nível de renda e à 
capacidade gerencial das administrações. 

Ademais, como afirma Strohaeckeri, (2008), a ocupação atual da Zona Costeira brasileira 
é fruto das formações socioeconômicas que se constituíram ao longo de sua evolução, forjando 
uma trajetória caracterizada pela diversidade ambiental e cultural, e por desequilíbrios sociais e 
econômicos. 

Industrialização, urbanização e turismo são, conforme Moraes (1999:23), “três principais 
vetores de desenvolvimento que comandam o uso do solo e o ritmo de ocupação” da Zona Costeira. 
Como marca histórica da produção do espaço nesta zona, esses vetores de transformações se 
manifestam a partir de atividades que, de certa maneira, podem se distinguir quanto às formas 
de implementação, diferindo-se quanto ao padrão de ocupação e espacialmente ao longo da costa, 
mas, por outro lado, seguem a mesma lógica voltada à exploração dos recursos e das potencialidades 
naturais e locacionais do território.

Strohaeckeri (2008), ao discorrer sobre os vetores de desenvolvimento na Zona Costeira 
considera a industrialização como um processo eminentemente concentrador, efetivado através 
do aporte de recursos energéticos, financeiros, humanos e de infraestrutura que possibilitam a 
fluidez dos espaços e a otimização das redes de interação. A autora assinala que a implantação de 
plantas industriais na Zona Costeira é pontual e condicionada às políticas de Estado, dotando-a 
de acessibilidades e conexões tanto físicas quanto virtuais. 

A exploração de petróleo é exemplo de atividade industrial de extrema importância para a 
economia brasileira. É considerada como um dos fatores de aceleração do crescimento econômico, 
como uma das atividades que obteve crescimento significativo nos últimos anos exercendo grande 
contribuição para elevação do PIB per capita nos municípios costeiros que sediam a produção. A 
exploração petrolífera e do gás natural offshore respondem pela maior parte da produção total 
nacional, com destaque para as bacias de Campos e de Santos.
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As atividades associadas à indústria petrolífera são potencialmente impactantes e diretamente 
exercem influência na qualidade ambiental da Zona Costeira. A logística do petróleo abrange, 
dentre as instalações, poços de produção, plataformas, dutos, terminais de distribuição, unidades 
de processamento e refino. 

Egler (1996, p. 6), ao considerar esses tipos de instalações, o ritmo e intensidade da produção 
e os equipamentos produtivos e energéticos, expõe que a atividade petrolífera contribui para agravar 
o risco ambiental, tendo em vista “a associação de centrais energéticas com terminais especializados 
e complexos industriais que potencializa o risco de acidentes tais como derramamentos de óleo, 
vazamentos de gases e efluentes tóxicos”.

Riscos sociais também são sentidos e relacionam-se ao fenômeno de atração de outras 
indústrias e ao consequente fluxo de trabalhadores para as cidades. Colnago et al. (2010, p. 21), ao 
tratar dos riscos sociais inerentes a atividade petrolífera destaca que, em atendimento a demanda 
por mão de obra, há um fluxo de trabalhadores, muitas vezes, não-especializados e com renda 
insuficiente para suportar um mercado imobiliário supervalorizado. “Como tendência ocorre a 
ocupação de áreas irregulares que acarretam um crescimento desordenado dessas cidades. Além da 
significativa demanda por serviços públicos e obras de infraestrutura, há uma elevação nos índices 
de desemprego local, acarretando o surgimento de bolsões de pobreza e aumento da criminalidade” 

O setor portuário é outro exemplo de componente motriz da economia que atualmente 
recebe investimentos públicos vultosos, muitos deles relacionados à implantação, expansão, 
melhoramento de infraestruturas, abarcando um processo de modernização e adequação competitiva 
como resposta às demandas do mercado econômico mundial. 

A atividade portuária se destaca por sustentar a movimentação dos produtos ao longo da costa 
brasileira e o transporte das principais commodities e mercadorias para a exportação e importação, 
na navegação de longo curso. Becker (2006), ao discutir a logística inerente às atividades portuárias, 
aponta que os principais portos brasileiros materializam esforços predominantemente voltados 
para a exportação de commodities, o que os transforma em parte integrante das cadeias produtivas 
dos agentes produtivos que os operam. 

Os principais impactos relacionados às atividades portuárias decorrem da deficiência no 
saneamento ambiental. É comum a contaminação de corpos d’água adjacentes pelo lançamento 
de esgotos e resíduos sólidos sem tratamento e de espécies e organismos exóticos presentes na 
água de lastro dos navios. 

A urbanização na Zona Costeira é um processo que se atrela a valorização diferenciada dos 
espaços. De perfil concentrador, se concretiza com o aumento populacional, com a expansão de 
regiões metropolitanas, com o incremento de estruturas e atividades que acabam conferindo uma 
complexidade maior aos espaços, sobretudo, quando se verificam deficiências de planejamento 
e controle. 

Impactos ambientais e sociais, em regra, compõem o cenário da urbanização. Aumento 
nos índices de urbanização geralmente não é acompanhado da oferta de saneamento básico, de 
habitação, de saúde púbica, de transporte. O que se observa é um aumento da pressão sobre os 
sistemas naturais acarretando impactos decorrentes, por exemplo, da elevação dos níveis de poluição 
do solo, dos rios; do desmatamento, da ocupação de áreas de relevante interesse ambiental. 
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Almeida e Pereira (2009, p. 91) chamam a atenção para a degradação que pode ser medida 
não só pela supressão direta das espécies e ocupação das áreas, como também por problemas 
decorrentes do desprezo pelo papel que alguns desses ecossistemas desempenham, como por 
exemplo, a função de absorver as águas de chuva, controlar cheias de rios ou proteger a faixa 
costeira de ressacas. Para os autores, essas situações são ainda mais agravadas em decorrência 
dos problemas de infraestrutura surgidos, com a interrupção de sistemas naturais, de drenagem, 
lançamento de lixo e de esgotos sem tratamento em corpos hídricos, aumentando a produtividade 
primária além da capacidade de suporte do meio, despejos e origem industrial com metais pesados.

Atualmente no espaço costeiro o adensamento de equipamentos humanos está representado 
pela implantação de loteamentos, por condomínios verticais e horizontais, por segundas residências, 
por estabelecimentos comerciais, por redes de hotelaria controladas por grandes empresários 
da construção civil, por proprietários de terras, por comerciantes, estando, no geral, articulados 
à atividade turística. Esta, considerada como um dos fatores de aceleração do desenvolvimento 
moderno, promove a territorialização de grandes empreendimentos que atuam como agentes de 
transformação espacial por se apropriarem de determinadas áreas do litoral e definirem novas 
dinâmicas. 

O turismo é um dos setores de maior desenvolvimento que envolve grandes montantes de 
investimentos. Strohaeckeri (2008) chama a atenção para o fato de que a exploração do turismo 
requer a conjugação de esforços tanto públicos quanto privados na dotação de equipamentos, 
infraestrutura, bem como na qualificação dos recursos humanos.

Exemplo de ação estatal direcionada a dotar o espaço de equipamentos e infraestrutura é 
o PRODETUR/NE (Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste). O PRODETUR/NE 
visa a expansão da atividade turística em padrões internacionais e objetiva, entre outras ações, 
a execução de obras de infraestrutura (saneamento, urbanização, transportes), de projetos de 
proteção ambiental e de recuperação do patrimônio histórico. 

O PRODETUR/NE I, iniciado em 1994, tem por objetivos reforçar a capacidade da Região 
Nordeste em manter e expandir sua crescente indústria turística, contribuindo para o desenvolvimento 
socioeconômico regional; prover de infraestrutura básica e serviços públicos áreas atualmente de 
expansão turística e onde a capacidade do Estado não acompanhou a demanda por tais serviços. 

O PRODETUR/NE II visa dar continuidade ao processo de desenvolvimento do setor de 
turismo por meio da promoção do fortalecimento da capacidade de gerenciamento administrativo, 
fiscal e ambiental, incluída a capacitação dos recursos humanos para gerenciar os fluxos turísticos 
e operar e manter os investimentos realizados nos municípios.

A atividade turística beneficia o crescimento econômico e adquire cada vez mais uma posição 
estratégica nos planos e programas de governos federais, estaduais e municipais. Contudo, o 
incentivo às atividades turísticas deve contemplar um desenvolvimento ordenado e vir acompanhado 
de ações que visem conter pressões sobre as paisagens naturais como as relacionadas à perda de 
habitats e exaustão dos ambientes terrestres e marinhos.

De acordo com o item 2.1 do regulamento operacional do PRODETUR/NE II, a avaliação 
dos resultados do programa anterior destacou a necessidade de redução dos impactos ambientais 
negativos, ocorridos em razão da inadequação dos trabalhos de execução e supervisão de obras 
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sem a devida atenção para a adoção de medidas que pudessem amenizar esses impactos. 
Em razão de o programa ter o objetivo de desenvolver ações de proteção ambiental, e tendo 

em vista que, na primeira fase do programa a questão ambiental não teve um tratamento específico, 
o que fez com que a execução de diversos projetos provocassem passivos ambientais em alguns 
pólos turísticos (BRASIL, 2004), se considera crucial que o PRODETUR /NE II contemple ações 
de prevenção e correção de impactos, com vistas a mitigar os impactos ambientais observados no 
PRODETUR /NE I e evitar a ocorrência de novos.

O turismo é fator determinante no crescimento de cidades e na modificação de atividades 
socioeconômicas de populações locais. Sobre as transformações e impactos advindos da atividade 
turística, Almeida e Pereira (2009, p. 91) advertem que o turismo e todas as atividades atreladas 
necessitam de um planejamento para evitar impactos ambientais como: a elevação dos níveis da 
poluição; destruição de ecossistemas costeiros e marinhos; redução na disponibilidade de água 
doce em função do aumento da demanda; ocupação de áreas de relevante importância ambiental 
e impedimento do fluxo de matéria entre ecossistemas costeiros. 

No tocante aos impactos sociais, os autores acrescentam que se encontram traduzidos em 
privatização dos espaços públicos; infraestrutura ociosa durante a baixa temporada; deslocamento 
das comunidades costeiras para o interior; interferência na atividade pesqueira; degradação da 
identidade cultural de grupos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais; degradação de 
referências culturais e históricas; e, inclusive, incentivo a exploração sexual.

Nesse contexto, é interessante destacar que os processos de uso e ocupação na Zona Costeira 
assumem princípios voltados à lógica de apropriação dos espaços pela valoração econômica. 
Consequentemente, a densidade de ocupação e o nível de antropização passam a estar atrelados 
as formas de apropriação da terra. Na maioria dos estados do nordeste brasileiro, percebe-se que 
os espaços costeiros caracterizam-se pela presença maciça de um padrão urbano do uso do solo 
que legitima o parcelamento da terra pelo processo de especulação imobiliária. 

Em se tratando dos padrões de loteamento comumente relacionados ao processo evolutivo de 
ocupação costeira a partir da configuração dos assentamentos e das habitações, da disposição das 
vias principais e do sistema de acesso viário, Macedo (2004, p. 51) enfatiza que “a criação desses 
tipos de loteamentos exige áreas planas e preferencialmente extensas. Espalham-se ao longo das 
praias sobre terrenos ocupados por areais, dunas e matas de restinga, que são, então, totalmente 
processados, criando-se ao fim de alguns anos, uma nova paisagem”. 

Mariano Neto (2003:06), ao estudar o processo de ocupação da zona costeira do estado 
da Paraíba, coloca que “as zonas de praia passam a funcionar como balneários, e melhorada sua 
infraestrutura básica, criam-se as possibilidades para que muitos veranistas de temporadas 
transformem este espaço em moradia fixa, vitalizando uma valorização econômica para o uso da 
terra, nas proximidades da praia”. Acrescenta ainda que “os especuladores imobiliários e a rede 
hoteleira passam a ser os principais agentes de controle da terra incluindo nesse “pacote” a ideia 
de compra do lazer à porta, a propriedade de partes do mar e o “status” de desfrutar da liberdade”.  

Coriolano (2008, p. 284) centrando a análise em torno do uso do litoral para o turismo na 
zona costeira do Ceará detecta que, até meados do século XX, a região costeira cearense não era 
valorizada em termos de espaço urbano para o uso turístico. Para a autora “as atividades portuárias 
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e de pesca artesanal além das ocupações de residências e de atividades socialmente marginalizadas, 
como a boemia, o artesanato, e a cultura popular é que ocupavam esse espaço”. Segundo Coriolano, 
“a partir da década de 70 com a valorização do litoral e a implantação de projetos financiados pelas 
agências financeiras internacionais e nacionais que esse espaço foi redirecionado para o turismo”. 

É nesse sentido que, no âmbito da economia globalizada, em que as atividades produtivas 
são reguladas pela dinâmica de acumulação de capital, estratégias econômicas geram formas de 
apropriação e de (re)apropriação do território que legitimam processos tradicionais de exploração 
econômica. 

Como consequência, cada vez mais, a Zona Costeira passa a ser caracterizada por dinâmicas 
promovidas por agentes sociais e econômicos que interagem nesse ambiente, por meio, muitas 
vezes, de atividades imediatistas que visam, sobretudo, o lucro e por conflitos inerentes aos 
diferentes usos do território.

De acordo com Mariano Neto (2003, p. 6), “mar e praia passam na atualidade a alimentar uma 
sede de lucro crescente em que a natureza passa a ser vista como receptáculo de riquezas a serem 
exploradas e vendidas, as paisagens naturais passam a ser disputadas para serem transformadas 
em espaços de aluguel e as áreas dos entornos das praias a serem tidas como os pedaços de terra 
mais caros do ‘lugar’”.

Em se tratando da elevada conflitualidade presente nestas áreas, Dias et al. (2009, p. 4) 
ressalta que interesses portuários competem com as atividades tradicionais (pesca artesanal, 
agricultura, etc.), interesses econômicos competem com a conservação ambiental, turismo de 
massas compete com a manutenção dos valores culturais das populações indígenas, obras fixas 
de proteção costeira competem com os valores paisagísticos naturais, esportes radicais competem 
com as práticas balneares, atividades industriais competem com o turismo de Natureza.

Sendo assim, as complexas dinâmicas que se apresentam no espaço litorâneo a partir das 
relações sociais e econômicas estabelecidas pelos diversos agentes de transformação espacial 
são movidas pelo contexto da incorporação de muitos espaços dotados de serviços ambientais 
relevantes à lógica externa de dominação do local. 

Para Santos (2006, p. 20) trata-se da lógica do dinheiro, da competitividade, do poder cego 
das empresas globais, poder que se preocupa com objetivos precisos, individualistas, egoísticos. 
“A presença das empresas globais no território é um fator de desorganização, de desagregação, 
já que elas impõem cegamente uma multidão de nexos que são do interesse próprio, e quanto ao 
resto do ambiente, nexos que refletem as suas necessidades individualistas, particularistas”. 

Lima (2005), quando afirma que a caracterização do espaço litorâneo como território nasce 
das relações de poder, destaca que o Litoral está sujeito às ações e comandos externos e que seus 
limites naturais demarcam apenas o palco onde o efeito combinado de ações externas e internas 
determina sua organização, uma vez que sua estruturação espacial é comandada por fluxos cuja 
delimitação transcende em muito os seus limites.

Fajardo (2008, p. 102) ao discutir as lógicas exógenas da produção econômica global, diz que 
grupos econômicos seriam responsáveis por uma territorialização (e des-territorialização) atuando 
diretamente, selecionando e excluindo áreas segundo seus interesses e a conjuntura econômica, 
sendo que as políticas públicas de desenvolvimento atuam condicionadas. 
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Diante do exposto, tem-se que os conflitos decorrentes dos usos do território perpassam a 
escala local de abrangência e promovem territorialidades distintas de dimensões globais. Martins 
e Molina (2008:11) dando destaque à indústria do turismo como responsável pela emergência de 
novas territorialidades salientam que esta se constitui em uma “atividade econômica que visa o 
consumo da natureza e atribui outros significados as paisagens de modo diverso ao dos moradores”. 

Nesse contexto, observa-se que o surgimento não só de novos sentidos dados aos lugares 
como também a convergência de antigos e novos usos no espaço, onde a atuação de grandes agentes 
econômicos faz com que haja a especulação pelo valor de troca em detrimento do valor de uso, são 
características das territorialidades presentes na produção do espaço litorâneo.

Tratar da produção do espaço costeiro requer buscar não só a compreensão de como os 
agentes sociais e econômicos promovem dinâmicas, mas também o entendimento da influência 
das políticas públicas como promotoras de mudanças estruturais na configuração do espaço. O 
debruçar sobre a análise da estrutura e função do território invoca a consideração das relações 
entre o sistema biofísico, o socioeconômico e o político visando, sobretudo, a análise de como as 
políticas territoriais/planejamento estatal engendram mecanismos de apropriação dos sistemas 
ambientais.

A PRODUÇÃO DO ESPAÇO COSTEIRO NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS TERRITORIAIS 

Discutir a produção do espaço costeiro com base no atual padrão de ocupação da Zona Costeira 
brasileira é analisar a atuação do Estado como agente promotor de transformações espaciais. É 
buscar tecer considerações sobre o papel do planejamento estatal, sobre o modelo atual de gestão 
adotado e suas consequências. 

Assim como os proprietários dos meios de produção, os proprietários fundiários, os promotores 
imobiliários e os grupos sociais excluídos, agentes que “fazem e refazem a cidade” Corrêa (2003, 
p. 12), o Estado também é agente transformador. Como agente indutor de desenvolvimento, o 
Estado atua no espaço costeiro através de políticas territoriais que, atreladas a estratégias e planos 
de ação, acabam imprimindo especificidades nas formas de uso e ocupação do solo, favorecendo a 
valorização do espaço e o direcionamento de seus usos e gerando mudanças na função do território.  

Como agente produtor de espaços, Strohaeckeri (2008) ressalta que as ações do Estado 
envolvem desde subsídios de incentivos governamentais para determinados grupos, até investimentos 
públicos de grande vulto no aparelhamento das metrópoles e de grandes cidades via canalização 
de recursos para obras de infraestrutura de grande porte como hidrelétricas, barragens, portos, 
rodovias, aeroportos, dotando o território de avanços tecnológicos que visam facilitar, mais tarde, 
a fluidez dos espaços econômicos.

Esse papel é destacado por Moraes (1999, p. 25) quando afirma que o Estado é, por intermédio 
de seus diferenciados órgãos, o maior agente impactante na Zona Costeira, com a capacidade de 
reverter tendências de ocupação e gerar novas perspectivas de uso, sobretudo pela imobilização 
de áreas (mediante seu tombamento) e pela instalação de grandes equipamentos ou dotação de 
infraestrutura (como estradas, portos, ou complexos industriais). E, em face da grande mobilidade 
demográfica como a observada no Brasil, tal papel se exacerba em sua função indutora do povoamento, 
processo bastante visível em todos os quadrantes do litoral.
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Essa função evidencia que a atuação do Estado se faz a partir de ações “planejadas” movidas 
por estratégias de atração, direcionamento e interesses de intervenção sobre o espaço costeiro e, 
nesse sentido, os programas e projetos de planejamento e gestão costeira estão condicionados.

Tecendo críticas a respeito de como se desenvolvem as políticas de produção do território, 
Almeida e Soares (2009, p. 12) colocam que tais políticas territoriais resultam comumente em 
projetos especiais que interessam a uma ou outra região do país, não levam em conta os interesses 
da população e sim os dos grupos econômicos e políticos dominantes, que raciocinam sempre a 
curto e médio prazos e não fazem prospectivas para o futuro sendo responsáveis em muitos casos 
pelo (des)ordenamento territorial e ambiental. 

Nos dizeres de Santos (2000) trata-se de um comando vertical do território e da vida social 
que relega o Estado a uma posição de coadjuvante ou de testemunha, sempre que ele se retira do 
processo de ordenação do uso do território. 

Como resultado, tem-se a efetivação na Zona Costeira da relação industrialização acelerada, 
urbanização desordenada e crescimento turístico desenfreado que cada vez mais passa a se exercer 
com toda potência nas cidades litorâneas onde há ausência ou deficiência de ações de planejamento 
e ordenamento territorial, acentuando o mosaico de desigualdades e alimentando um modelo de 
exploração apoiado na intensificação dos usos e na degradação dos ecossistemas.

No Litoral Sul de Sergipe, dunas, manguezais, restingas e outros sistemas ambientais 
costeiros ao serem alvos de processos de ocupação antrópica ficam subordinados a princípios 
voltados à lógica de apropriação pela valoração econômica, que legitimam ações de degradação 
responsáveis por modificar as características biofísicas originárias desses ambientes contribuindo 
para a deficiência de serviços ambientais importantes e a perda do potencial ecológico do litoral.

O ritmo e a densidade de ocupação vêm impondo limitações à dinâmica natural dos sistemas 
biofísicos. Fatores de ameaças representados pelo avanço de construções e infraestrutura humana 
principalmente nas áreas de dunas; pelo turismo pontual e esporádico nas áreas de dunas móveis; 
por uma dinâmica imobiliária impulsionada pelo avanço da ocupação de veraneio vem provocando 
uma desestruturação da paisagem.

Segundo Oliveira & Melo e Souza (2013), a intensa utilização agrícola nas superfícies de 
inundação sazonal, a presença de vastas áreas desmatadas destinadas a pastagens principalmente 
em margens dos corpos d’água, a ocupação por loteamentos e casas nas proximidades de rios, 
as atividades voltadas a aquicultura que afetam áreas de mangue vem promovendo declínio da 
estrutura espacial e funcional dos sistemas biofísicos e eliminação paulatina das funções ecológicas 
fazendo predominar ambientes fortemente modificados cujos processos degradantes são geradores 
de um estado ambiental crítico.

Assim, no tocante ao nível de interferência humana, muitos ambientes costeiros apresentam-
se bem antropizados ou em processo de antropização pelo fato de já existirem, não só instalações 
humanas, como também processos de especulação imobiliária de grandes projetos e planos de 
ocupação, geralmente associados a empreendimentos turísticos internacionais. Empreendimentos 
e equipamentos turísticos e urbanos que, no geral, contam com o aval do Poder Público, e vinculam-
se à conjuntura global da racionalidade econômica. 
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A tendência ao avanço da ocupação pela construção de estradas e pontes e a crescente 
expansão de empreendimentos turísticos contribuem para que sistemas naturais dotados de serviços 
ambientais importantes, sejam alvos, cada vez mais, da influência de processos degradantes. 
Como exemplo do avanço de infraestruturas visando atender ao incremento do turismo destaque 
para a construção da Ponte Gilberto Amado ligando o município de Estância a Indiaroba por meio 
dos povoados Porto do Cavalo e Terra Caída, considerada a maior ponte fluvial do Nordeste com 
1.712m de extensão, inaugurada em janeiro de 2013. 

A Ponte Gilberto Amado, investimento superior a R$ 124 milhões, com recursos do Governo 
Federal, através do Ministério do Turismo e BNDES, e contrapartidas do Governo do Estado, é 
parte do projeto estratégico que visa à interligação com o Litoral Norte da Bahia, diminuindo o 
tempo de viagem, e potencializando o desenvolvimento turístico e econômico na região Sul do 
estado. O objetivo é incentivar o desenvolvimento do complexo turístico da foz do Rio Real, que 
engloba os povoados Convento, Pontal e Crasto, a Ilha do Sossego, a Praia do Saco e a Ilha da 
Sogra, além de Mangue Seco (BA).

A Ponte Jornalista Joel Silveira que interliga a região do Mosqueiro em Aracaju à Praia da 
Caueira em Itaporanga, obra que contemplou parceria entre o Governo do Estado e o Ministério 
do Turismo e envolveu intervenções de iluminação, de acesso e urbanização no entorno também 
é outro exemplo de ações que comprovam o esforço do Governo para dinamizar e consolidar o 
turismo na região. 

O turismo é considerado como política de estado e investimentos para a promoção de Sergipe 
como destino turístico visam o aumento do fluxo de turistas. Tais investimentos direcionam-se 
para a implantação de infraestruturas de transporte e comunicação e estão sintonizados com 
uma lógica de estruturação do território que se materializa, por exemplo, a partir da construção 
de pontes, rodovias e estradas. 

Nesse contexto, no tocante ao papel do Estado como indutor de desenvolvimento dotando 
o espaço de equipamentos e infraestruturas voltadas à atividade turística percebe-se que tais 
ações são reflexo da prioridade dada pelo governo estadual ao turismo como atividade que deve 
nortear o desenvolvimento econômico. Assim políticas públicas são orientadas à promoção de um 
desenvolvimento econômico tido como necessário principalmente pelas elites que, se utilizam de 
um discurso alicerçado na necessidade de criação de alternativas econômicas. 

A relação direta entre aumento do valor econômico e ampliação do uso local, faz com que o 
poder público promova a construção de infraestrutura básica, como abertura de vias, transporte, 
saneamento, eletrificação, etc. Estes elementos atraem os primeiros postos de comércio e surgem 
com isso novas demandas de uso destes espaços. As casas de veraneio, por exemplo, muitas 
vezes de proprietários estranhos ao lugar vão progressivamente passando de casas de praia para 
residências fixas ocupando áreas cada vez extensas, quebrando o antigo ritmo da natureza e dos 
moradores antigos das praias. 

Em pesquisa realizada no litoral Sul de Sergipe, Dias Júnior (2005) observou que os grandes 
comerciantes, empreendedores turísticos e a maioria dos donos de casas de veraneio defendem 
a mudança que está ocorrendo na região, atrelando-a a um “desenvolvimento” necessário. “A 
justificativa dada é que a vinda dos equipamentos urbanos é importante para o crescimento 
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econômico, aumentando o conforto e opções de lazer aos turistas, o que faz com que todos 
supostamente ganhem com isso”. Porém, o que vem acontecendo é um crescimento mal planejado 
onde o Estado atua como incentivador e regulador, dando suporte a grupos econômicos sem levar 
em conta leis ambientais, provocando um sentimento de rejeição dos antigos moradores da região.

Como consequência, praias como a do Saco e principalmente a do Abaís pertencentes ao 
município de Estância passam a ter gradativamente um caráter urbano. Antes se tinha um lugar 
de pescadores, que passou a sofrer intervenção dos banhistas de fins de semana em seguida dos 
donos de casas de veraneio e recentemente com o turismo, a partir dos frequentadores de outros 
municípios, de Estados vizinhos e até de turistas estrangeiros. 

Assim, percebe-se de certa forma um incentivo do poder público em estimular o turismo e 
aumentar o crescimento econômico. As atividades turísticas e o crescimento econômico, todavia, 
necessitam de medidas de ocupação ecológica da orla marítima que regulem e garantam a conservação 
dos sistemas biofísicos e o bem-estar da população. 

Nesse contexto é que a função do planejamento e do ordenamento territorial toma importância 
no espaço costeiro. Moraes (1999, p. 56) assinala que “diante das carências e do espontaneísmo 
verificado tanto nos processos de crescimento urbano quanto nas áreas de urbanização recente, 
o papel do planejamento no ordenamento do uso do solo no litoral torna-se mais decisivo na 
definição do futuro dessa zona”.

Tendo em vista que a orla marítima dos nossos tempos tornou-se palco para grandes 
investimentos financeiros, controlada por agências imobiliárias que segregam sócioespacialmente 
as dinâmicas desses lugares (MARIANO NETO, 2003), discute-se hoje como conciliar a conservação 
dos sistemas ambientais com o atual padrão de uso e ocupação com vistas à elaboração de políticas 
e planos de ação integrada para a gestão ambiental costeira.

A ineficiência da atuação dos órgãos ambientais somada à crise socioeconômica e a ausência 
de uma política ambiental efetiva acabam comprometendo os espaços costeiros. De acordo com 
Nascimento (2007), as atividades humanas de ordem privada, até mesmo as gerenciadas pelo poder 
público, são liberadas sem um parecer que forneça dados reais sobre o tamanho da degradação que 
essas ocupações promovem ao meio ambiente. O resultado traduz-se em uma descaracterização 
e destruição da paisagem, o que implica na diminuição de parte do potencial natural litorâneo, 
provocando desequilíbrio ambiental e socioeconômico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Frente ao exposto podemos considerar que a produção do espaço costeiro está subordinada a 
vetores de transformações que desencadeiam atividades, no geral, vinculadas a interesses e lógicas 
de apropriação de atores hegemônicos que comandam processos diversos. 

Diante disso, percebe-se que o reconhecimento desses aspectos (vetores e processos a 
eles relacionados) favorece o entendimento das dinâmicas de ocupação na Zona Costeira e 
consequentemente das mudanças em curso, as quais subsidiam reflexões sobre comportamentos 
futuros e políticas mais consequentes para a região. 

Com isso invoca-se um novo padrão de organização do espaço costeiro que busque a superação 
de problemas estruturais e encontre nos instrumentos de planejamento e gestão territorial o 
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poder de enfrentamento de situações conflitantes, cujo cenário envolve, de um lado, o crescimento 
acelerado da população, o aumento da malha urbana, movimentos migratórios, da industrialização 
e, de outro, a alta exploração dos recursos energéticos e minerais, implicando em crescimento 
desordenado das cidades, em ocupação de áreas irregulares por contingentes democráticos, na 
degradação ambiental e em redução da qualidade de vida. Tudo isso culmina com aumento nos 
índices de desemprego local, carência de saneamento básico, aumento da criminalidade e problemas 
ambientais com agressão e desperdício dos recursos naturais. 

É nesse sentido que a ótica do ordenamento territorial, numa dimensão de planejamento 
preventivo, ganha destaque, principalmente pelo fato de que deve ser visto como um processo que 
deve lidar com o caráter dinâmico do território numa ótica que ultrapasse o campo da hegemonia 
política e dos interesses de grandes grupos econômicos e se volte para o valor dos sistemas naturais 
e das comunidades tradicionais. 

Nesse ínterim, esforços para a elaboração de políticas e planos de ação de caráter articulado, 
descentralizador e participativo como contribuição para a gestão da Zona Costeira brasileira devem 
contemplar medidas que superem a ótica utilitarista e generalizante dos procedimentos de tomada 
de decisão estas baseadas na valoração puramente econômica dos elementos ambientais.

Na Zona Costeira manifestam-se usos e ocupações indevidos, falta de vigilância e manutenção 
dos sistemas biofísicos, assim como a deficiência da proteção legislativa em proteger esses ambientes 
dotados de significativo potencial ecológico expondo sérias preocupações e a necessidade de um 
ordenamento territorial mais incisivo no que equivale ao estabelecimento de restrições mais 
severas à ocupação desordenada nestas áreas.

Traduz-se em um ordenamento que incorpore uma ótica preventiva norteada pelo conhecimento 
da dinâmica dos sistemas naturais, da compreensão dos processos litorâneos e dos agentes que 
os controlam, a fim de orientar o assentamento das atividades humanas e deter ou minimizar 
conflitos de uso e muitos impactos por eles gerados. 
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RESUMO. Com a emergência do pensamento neoliberal preconizado pelo chamado “Consenso de Washington” a 
partir dos anos 1980, o tema da integração via globalização surge de forma mais intensa na América Latina. A partir de 
então, caracteriza-se pelo enfoque comercial e econômico, no qual os arranjos regionais trabalhariam pela liberalização 
dos fluxos econômicos no âmbito multilateral, segundo a visão do regionalismo aberto. Nesta perspectiva, o sentido 
geopolítico do regionalismo aberto na integração da América Latina seria a formação de blocos para fortalecer as 
negociações de acordos multilaterais em favor do livre comércio global, obtendo ganhos na comercialização dos bens 
em que possuem vantagens comparativas, seguindo a lógica economicista de liberalização e atração de fluxos de 
investimento direto estrangeiro de países mais desenvolvidos que promoveriam o desenvolvimento e a convergência 
dos países do Sul de acordo com seus princípios de livre mercado concorrencial, não modificando dessa maneira a 
estrutura da inserção latino-americana no sistema internacional num sentido geoestratégico. Neste quadro, a proposta 
da IIRSA será abordada. Diferentemente do projeto proposto pela IIRSA, a partir de um regionalismo “autônomo” 
se teria a oferta de infra-estrutura sob uma ótica político-estratégica como fundamental para estabelecer a primazia 
da geração de riqueza em favor da região e de sua população, em detrimento de simplesmente alocar a exploração 
dos seus recursos à disposição de outros países, inserindo-os competitivamente na teia produtiva global a partir da 
histórica relação centro-periferia. Dessa forma, o objetivo de conexão com o mercado externo deve estar presente, 
mas subordinado a prioridade de integração de maneira a possibilitar a expansão e a produção da atividade comercial 
da região. Assim, para o século XXI, busca-se uma integração regional a partir da via de um regionalismo “autônomo” 
cujos desdobramentos de políticas supranacionais de gestão cooperativa entre nações latino-americanas visam ampliar 
a inserção do continente no sistema interestatal capitalista e de modificar os rumos do tabuleiro geopolítico, político 
e econômico globais, alinhando uma agenda nacional à regional e a criação de estratégias de desenvolvimento para 
se pensar de forma articulada e conjunta o futuro da América Latina. 

Palavras-chave. Integração, Regionalismo, Geopolítica, América Latina.

ABSTRACT. With the emergence of neoliberalism advocated by the so-called “Washington Consensus” from the 
1980s, the issue of integration via globalization appears more intense in Latin America. From then, is characterized 
by commercial and economic approach in which regional arrangements would work for the liberalization of economic 
flows at the multilateral level, according to the vision of open regionalism. In this perspective, the geopolitical sense of 
open regionalism in Latin American integration would be the formation of blocks to strengthen the multilateral trading 
agreements in favor of global free trade, obtaining gains on sale of goods in which they have comparative advantages, 
following the economistic logic of liberalization and attracting foreign direct investment from developed countries 
that would promote the development and convergence of the southern countries according to its principles of free 
competitive market, thus not changing the structure of Latin American participation in the international system in 
a geostrategic way. In this framework, the proposal of IIRSA will be discussed. Unlike the proposed project by IIRSA, 
from an “autonomous” regionalism would have the offer of infrastructure under a political-strategic perspective as 
fundamental to establish the primacy of wealth generation for the region and its population, rather than simply 
allocate the exploitation of their resources available to other countries, placing them competitively in the global 
productive web from the historic center-periphery relationship. Thus, the goal of connecting to the external market 
must be present, but subordinate to the priority of integration in order to enable the expansion and the production 
of commercial activity in the region. Thus, for the twenty-first century, we seek to regional integration from the track 
of a “autonomous” regionalism whose deployment of supranational policies cooperative management between Latin 
American nations seek to expand the inclusion of the continent in the capitalist interstate system and modify the 
geopolitical, political and economic chessboard, aligning a national and regional agendas and development strategies 
to think of articulated and jointly the future of Latin America.

Keywords. Integration, Regionalism, Geopolitics, Latin America.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho busca situar a dualidade da regionalização na América Latina a partir 
de dois enfoques distintos: um a favor da liberalização comercial, em que a integração regional é 
visualizada como uma etapa da globalização. Nesta perspectiva, figura-se a proposta do regionalismo 
aberto. E a outra, a favor de um direcionamento político-estratégico do processo integracionista, 
com base na complementaridade e cooperação. Esta corrente é denominada de regionalismo 
“autônomo”. Ambas correntes figuram na atualidade em disputas político-ideológicas no que 
tange a geopolítica e geoeconomia latino-americana, em que seu estudo comparativo enseja uma 
análise global da regionalização na região.

A problemática do presente trabalho centra-se no papel que a América Latina deseja 
desempenhar no sistema interestatal capitalista e na geopolítica mundial, a partir de sua condição 
periférica e dependente atual. Ambos os projetos realizam a inserção da região nos fluxos econômicos 
e geopolíticos da atualidade; a dualidade se encontra na forma como essa inserção é realizada, se 
reproduzindo antigos laços de subordinação e de divisão internacional do trabalho, ou se buscando 
caminhos alternativos de autodeterminação.

Assim, a questão central que o presente trabalho busca delinear é a possibilidade, no interior 
dessa dualidade, de um projeto de regionalização em que o enfrentamento da desigualdade, a busca 
da desconstrução das assimetrias regionais e espaciais, a instauração de uma complementaridade 
e cooperação entre as nações e a inserção internacional mais soberana representem um objetivo 
comum. 

REGIONALISMO ABERTO

A partir da perspectiva neoliberal dos anos 1980-1990 como parte de um amplo programa de 
ajuste estrutural para a região, o pensamento e o debate dominantes sobre integração regional se 
sofisticaram com as propostas do regionalismo aberto da CEPAL (1994), apresentadas no documento 
El regionalismo abierto en América Latina y el Caribe, onde passaram a incluir temas e objetivos 
não-econômicos (como instituições, marco regulatório, efeitos polarizadores, transformação 
produtiva, valor agregado, tecnologia, infra-estrutura, entre outros), mas mantendo sua essência 
economicista. Nesta abordagem, “a ênfase do regionalismo está na criação de corrente de comércio 
(regional e internacional) e não no desvio de comércio para dentro da região para aproveitar as 
vantagens estratégicas do mercado regional.” (PADULA, 2010, p. 38)

Na visão do regionalismo aberto, os blocos regionais serviriam como instrumentos nas 
negociações multilaterais de liberalização comercial, sendo uma segunda melhor opção de política 
(“second best”) diante das dificuldades à liberalização internacional do comércio (“first best”). 
Dessa forma, a integração é interpretada como uma etapa da abertura à globalização, destravando 
barreiras protecionistas e instaurando choques de eficiência e produtividade.

A definição de regionalismo aberto do próprio documento da CEPAL (1994) consistia  

un proceso de creciente interdependencia económica a nivel regional, impulsado tanto por 
acuerdos preferenciales de integración como por otras políticas en un contexto de apertura 
y desreglamentación, con el objeto de aumentar la competitividad de los países de la región 
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y de constituir, en lo posible, un cimiento para una economía internacional más abierta y 
transparente.

Uma interdependência guiada pelo mercado e com o propósito de realizar um debate “en 
torno de la integración latinoamericana en un contexto cualitativamente distinto al existente en 
los años cincuenta y sesenta, época de los primeros y pioneros esfuerzos realizados en este sentido 
por los países de la región” (CEPAL, 1994), ou seja, diferente de um enfoque desenvolvimentista.

Para impulsionar a transformação produtiva se deveria promover a liberalização comercial 
intrarregional a fim de favorecer o processo de especialização intraindustrial que adquiriria maior 
importância devido ao conjunto de práticas empresariais associadas à abertura e à desregulamentação 
no contexto da globalização. Desta maneira, no início da década de 1990, todos os governos – 
majoritariamente neoliberais – da região realizaram esforços a fim de melhorar sua inserção na 
economia internacional em resposta as insuficiências demonstradas nos casos anteriores de 
estratégias de industrialização. 

Logo, a interdependencia econômica proposta pelo regionalismo aberto teria sido possível 
devido a alguns elementos, como uma liberalização ampla dos mercados dos países, “una misma 
tendencia hacia la constitución de un marco macroeconómico coherente y estable, la liberalización 
comercial unilateral, la promoción no discriminatoria de las exportaciones, la desreglamentación y 
la eliminación de trabas a la inversión extranjera, las privatizaciones y la supresión de restricciones 
de pagos.” (CEPAL, 1994)

Logo, o regionalismo aberto delega um papel menor ao Estado na economia, não somente 
em termos de participação nos investimentos, mas também no gerenciamento e planejamento. 
Esta concepção toma como dada a restrição financeira estatal, devido aos seus compromissos com 
o “bom comportamento” macroeconômico, devendo priorizar e alcançar metas fiscais (superávit 
primário ou déficit nominal) e inflacionárias (ou cambiais), cumprir serviços da dívida, e restringir 
a política monetária e fiscal diante de um regime de livre mobilidade de capital, sob o julgamento 
dos mercados e compromissos com os organismos internacionais. (PADULA, 2010, p.61) Assim, 
o papel do Estado se restringe à promoção da liberalização dos fluxos de comércio e investimentos 
e à constituição de um arcabouço regulatório favorável à atração de investimentos privados, onde 
a lógica econômica se sobrepõe a lógica política. (PADULA, 2010, p.65)

Um dos autores mais importantes acerca da temática da integração latino-americana é 
Renato Baumann, atual diretor da Área Externa do IPEA e ex-diretor do escritório da CEPAL no 
Brasil (1995-2010) durante o período de sistematização do regionalismo aberto cepalino.

Para Baumann, a integração permite a exploração/ganhos de economias de escala com custos 
mais baixos de produção, alterações das relações de troca, maior acesso a mercados externos, 
aumento no grau de concorrência, mudança tecnológica, estímulos a investimentos internos e 
externos, cooperação monetária e financeira, dentre outros determinantes econômicos. A partir 
da identificação de ganhos e perdas / criação e desvio de comércio – no qual se o valor criado 
supera o desvio, o acordo é considerado socialmente benéfico, tanto no que se refere a impactos 
na produção como no consumo – com a formação de uma união aduaneira, Baumann afirma que 
para que a união seja economicamente viável deve-se buscar um grupo de países geograficamente 
próximos, mas ao mesmo tempo potencialmente distintos, com a finalidade de que haja divergências 
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significativas nos custos comparativos entre os diversos produtores no qual os ganhos derivados 
da integração tenderiam a ser maiores quanto mais semelhantes forem as estruturas produtivas, 
as estruturas de demanda interna. (BAUMANN, 2013, p.49) 

Em sua visão, o regionalismo como intensificação do intercâmbio comercial seria essencial 
à criação de um ambiente mais favorável aos negócios entre países de uma mesma região em 
comparação com terceiros países e um instrumento para incrementar as transações comerciais e 
complementaridades produtivas. A tecnicidade seria útil inclusive para operacionalizar solução 
de conflitos através de mecanismos para solução de controvérsias como forma de “despolitizar” 
os conflitos comerciais, sem que seja necessário levar os conflitos a negociações políticas, sendo 
tratados puramente no âmbito técnico-comercial.

Destaca dessa maneira os desafios do regionalismo na América Latina para que se possa 
promover um intercâmbio comercial mais intenso e uma maior complementaridade produtiva, 
como: 1 – necessidade de um motor do crescimento regional, ou seja, existência de uma “âncora” (um 
sócio maior), um ou mais membros com potencial econômico significativamente mais expressivo 
do que os demais parceiros e que opere como motor de crescimento; 2 – diversificação de mercado, 
aprendendo a lidar com parceiros e interesses variados; 3 – promoção do regionalismo diante da 
multiplicidade de acordos comerciais preferenciais; 4 – dificuldade na identificação de uma nova 
racionalidade às políticas de estímulo à integração regional, o que se esperar como resultado dos 
acordos preferências regionais; 5 – necessidade de construção de uma cooperação monetária e 
financeira; 6 – mais regionalismo com menos barreiras políticas, no qual se deveria adotar um 
enfoque de tipo “focado em negócios” a partir da redução da dimensão política, atestando que o 
cenário hoje na região apresenta barreiras políticas ao processo de integração e considerando que 
“a superação das barreiras políticas à integração é, assim, talvez o maior dos desafios nesse sentido” 
(BAUMANN, 2013, p.186); 7 – alterar a lógica negociadora, modificando a composição dos fluxos 
de comércio regional de modo a incluir cada vez mais a oferta de bens de produção fabricados nos 
países da região, aumentando assim a aposta na complementaridade produtiva.

No contexto latino-americano, o autor identifica uma evolução no tempo na racionalização 
dos argumentos referentes à integração regional como ferramenta política para promoção do 
desenvolvimento. No que se refere ao regionalismo aberto, além dos ganhos com escala, permitiria 
aumentar o grau de concorrência interna, afetaria as expectativas dos investidores internos e 
externos, aumentaria o grau de eficiência produtiva e facilitaria a absorção de progresso tecnológico. 

Assim, visualiza o processo de integração via regionalismo aberto de forma compatível 
com a abertura multilateral num momento em que a maior parte das economias adotou políticas 
comerciais liberais, eufemisticamente nomeando o período neoliberal da década de 1990 como 
“a década das reformas na América Latina” (BAUMANN, 2013, p.75).  Preocupa-se com o projeto 
de integração quando este afeta “as expectativas dos investidores internos e externos, reduz 
custos de transação e aumenta a eficiência produtiva, e tudo isso contribui para elevar os níveis 
de competitividade.” (BAUMANN, 2013, p.75)

Desta forma, sua sistematização carece de uma amplitude maior com um debate político, 
social e infraestrutural, elementos que são de suma importância para o processo de integração 
regional, uma vez que o autor somente reformula as teorias clássicas consagradas da economia 
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internacional e da microeconomia adaptando-as ao contexto latino-americano, mas sem um senso 
crítico de um planejamento político-estratégico da integração para a América Latina que busque 
reverter o subdesenvolvimento, a dependência e a vulnerabilidade externa. 

Da mesma maneira a lógica geopolítica do regionalismo aberto e a visão atualmente dominante 
sobre integração de infra-estrutura regional pode ser sintetizada a partir da Iniciativa de Integração 
da Infra-estrutura Regional Sul-americana – IIRSA – um programa conjunto dos doze governos 
da América do Sul que busca promover a integração sul-americana através da integração física 
desses países com a modernização da infra-estrutura de transporte, energia e telecomunicações 
mediante ações conjuntas, sendo financiado pelo BID, CAF, FONPLATA e BNDES.

Apresenta-se como um projeto para formar uma área de livre comércio regional a fim de 
integrar competitivamente a região sob uma visão estratégica da infra-estrutura enquanto unidade 
geoeconômica. Desta maneira, foram propostos os Eixos de Integração e Desenvolvimento (EIDs) 
que constituem o principal enfoque do Plano de Ação da IIRSA. Seguindo a visão puramente de 
mercado na região, eles organizariam o espaço regional em torno de franjas multinacionais que 
concentram fluxos de comércio atuais ou potenciais, nos quais se busca estabelecer um padrão 
mínimo comum de qualidade de oferta de infra-estrutura. (PADULA, 2010, p.183)

Vale destacar que a crítica se refere aos problemas da lógica geoeconômica do regionalismo 
aberto, o modus operandi no qual é realizado. Não se busca relegar ao papel econômico um segundo 
plano; o que se propõe é que a dimensão geoeconômica deve contrastar com uma lógica de mercado 
e dialogar com uma estratégia geopolítica.

Estes princípios fundamentais para as ações da IIRSA somam-se à lógica geográfica embutida 
no desenho voltado “para fora” de seus “Eixos de Integração e Desenvolvimento”, diretamente 
influenciado pelo regionalismo aberto e pela priorização da concepção de corredores de exportação. 
Assim, a ênfase dessa visão está sempre na formação de uma área de livre comércio regional e na 
igual importância de sua ligação com o mercado global, ganhando proeminência o estabelecimento 
dos chamados corredores de exportação e a ligação “para fora” (para a costa). (PADULA, 2010, p.60)

EIXOS DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO - IIRSA

Observando-se o mapa da página seguinte, pode-se constatar que dos dez Eixos de 
Integração e Desenvolvimento, seis possuem ligações bioceânicas, priorizando um modelo de 
integração “horizontal”, i.e., eixos que somente realizam a ligação oceânica e priorizam uma 
lógica de corredores de exportação. No contexto geográfico da América do Sul, concerne uma 
integração que busque realizar uma vertebração infraestrutural do subcontinente que seria 
constituído basicamente numa verticalidade/transversalidade, i.e., interiorização do continente 
e aproveitamento das potencialidades geográficas internas. Desta forma, o modelo da IIRSA 
prioriza interesses geoeconômicos de cunho liberal em detrimento de interesses geoeconômicos 
e geopolíticos desenvolvimentistas. 

Aliado a estes fatos, em todos os países da região encontra-se grupos de interesse ligados 
a atividades agro-exportadores, de exploração de recursos naturais e ao comércio e finanças 
internacionais, que apóiam a visão de regionalismo aberto, de construção de corredores de 
exportação e da condução privada para a infra-estrutura de integração regional.
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Assim, nesta perspectiva, o sentido (geo)político do regionalismo aberto na integração da 
América do Sul ou Latina seria formar blocos para fortalecer as posições de barganha internacional 
dos países para negociar acordos multilaterais em favor do livre comércio global (“first best”) em 
última instância, carecendo em si de uma razão específica para a integração e se configurando apenas 
como uma etapa (“second best”). Assim, possui a finalidade de obter ganhos na comercialização 
dos bens em que possuem vantagens comparativas, seguindo a lógica puramente de liberalização e 
atração de determinados fluxos de investimento direto estrangeiro – muitas vezes destoantes das 
metas de projetos nacionais e regionais autônomos. Busca ainda promover o desenvolvimento dos 
países do Sul de acordo com seus princípios de livre mercado concorrencial, não modificando assim 
a estrutura da inserção latino-americana no sistema internacional num sentido geoestratégico.

Na próxima seção, discutir-se-á uma visão alternativa ao modelo do regionalismo aberto 
propondo uma integração de sentido político-estratégico, levando-se em consideração determinantes 
históricos, geográficos, políticos e econômicos.

Fonte: IIRSA
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REGIONALISMO “AUTÔNOMO”

Nesta seção serão apresentados quais devem ser os princípios, objetivos e direções de uma 
integração regional, especialmente entre países periféricos, a partir de uma visão político-estratégica 
do processo: seu sentido político e sócioeconômico, seus objetivos diante das assimetrias regionais 
e espaciais, assim como a questão do papel da infra-estrutura e da ocupação e desenvolvimento 
dos espaços e regiões no processo de integração.

Utilizar-se-á o termo “regionalismo autônomo” a partir da obra do uruguaio Eduardo Gudynas 
(GUDYNAS apud FUSER, 2013, p. 216), uma vez que propõe uma alternativa a um modelo de 
integração com foco no mercado global única e exclusivamente, propondo assim um regionalismo 
baseado na “”complementaridade produtiva das biorregiões”, na “desvinculação seletiva frente à 
globalização” e na “construção social da integração”.”

De acordo com Medeiros (apud SEVERO, 2011, p. 14), há a existência de dois caminhos 
possíveis para alcançar a integração regional, ainda que de forma aproximada e imprecisa. 

A primeira alternativa seria o chamado modelo neoliberal de integração, que busca avançar 
através do livre-comércio e das orientações do mercado. Essa opção se associa à chamada lei das 
vantagens comparativas e aos benefícios da especialização como forma de garantir maior eficiência 
na alocação de recursos, maior renda nacional e bem-estar. No presente trabalho, este modelo é 
apresentado a partir do regionalismo aberto.

A segunda opção seria o denominado modelo progressivo de integração, cuja essência é 
composta por “políticas comerciais estratégicas e compensatórias articuladas à política industrial 
e de inovação tecnológica”. Esse caminho foi representado pelo pensamento estruturalista latino-
americano e será exposto no presente trabalho com o nome de “regionalismo autônomo”.

Visualizam-se assim duas concepções distintas de regionalização: uma fundamentada 
no nivelamento das regras do jogo e que objetiva o livre-comércio e outra que considera que a 
cooperação pressupõe o desnivelamento das regras entre parceiros desiguais e enfatiza o comércio 
estratégico. (MEDEIROS, 2007, p.222) 

A premissa inicial consiste em: o objetivo de um projeto de integração regional deve ser 
que os países partícipes se desenvolvam econômica e socialmente, reduzam sua dependência e 
vulnerabilidade externa, ganhem autonomia estratégica e projeção de poder no sistema internacional 
(PADULA, 2010, p.67), em que a concepção e os objetivos políticos desempenham papel fundamental 
no processo de integração regional. Assim, podem-se identificar dois planos de objetivos políticos 
entrelaçados que devem estar presentes num processo de integração regional: 

Na esfera interna, o objetivo político da integração deve ser o de afirmar e aumentar a 
legitimidade dos Estados membros, e conseqüentemente seu poder “para dentro”, atendendo a 
demandas e condições sócio-políticas internas. No âmbito externo, como objetivo geopolítico, o 
processo de integração deve trabalhar em favor da projeção de poder e autonomia relativa dos 
países membros e do bloco no sistema internacional, influenciando decisões, sistema jurídico e as 
regras formais e informais internacionais, a agenda internacional e os organismos multilaterais 
- que são determinantes para distribuição da riqueza e das possibilidades de desenvolvimento 
entre e dentro dos Estados, aumentando assim sua capacidade de moldar as estruturas do sistema 
internacional em diferentes esferas. (PADULA, 2010, p. 77) 
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O projeto de integração deve estar alinhado ao projeto de desenvolvimento da América 
Latina. Segundo Costa (2010, p. 47), deve-se arquitetar

um modelo de intervenção planejada que tenha como fundamento básico para o campo 
econômico uma estratégia que considere o mercado como algo que se constrói não só pela 
razão, mas também pela vontade. Este planejamento não deve considerar a lógica perversa 
do liberalismo econômico que, até recentemente, se colocou acima das relações internacionais 
e procurou impor a qualquer projeto político a lógica primitiva e imediata do rentismo que 
existe no capitalismo.

Um pensamento político-estratégico da integração deve adotar a suposição de que o 
tratamento igual aos desiguais simplesmente aumenta as desigualdades, (MEDEIROS, 2007, 
p.218) fundamentando assim seu planejamento sob a constatação da priorização dos países menos 
desenvolvidos. 

Desse modo, a busca de uma regionalização voltada para o comércio estratégico faz parte de 
uma estratégia global dos Estados nacionais em favor da integração estratégica de suas indústrias, 
não mais limitado ao espaço nacional, mas se exercendo em um contexto que transcende seus 
limites territoriais, em que é relevante o impacto da regionalização sobre a expansão econômica 
e o emprego do conjunto dos países, à diversificação produtiva e à maior ou menor prevalência de 
mecanismos de cooperação e complementaridade sobre os mecanismos de concorrência.

Diferentemente do projeto proposto pela IIRSA, a oferta de infra-estrutura sob um ótica 
político-estratégica é fundamental para estabelecer a primazia da geração de riqueza em favor da 
região e de sua população em detrimento da simples exploração dos seus recursos à disposição 
de outros países, inserindo-os competitivamente na teia produtiva global a partir da histórica 
relação centro-periferia. No que tange ao tema, nem sempre o traçado mais eficiente em termos 
econômicos estáticos será o melhor, pois objetivos sociais e/ou político-estratégicos podem 
prevalecer. (PADULA, 2010, p. 164)

Na questão dos transportes na América do Sul é revelada a necessidade de se privilegiar 
tanto a integração norte-sul quanto a ligação leste-oeste (bioceânicas ou interoceânicas) – com 
ligações troncais, diagonais e horizontais cruzando todo território. A formação de corredores de 
integração (“para dentro”) deve ter prioridade sobre os corredores de exportação, embora ambos 
sejam importantes e devam estar articulados, tendo que os últimos se submeter à lógica dos 
primeiros. A formação do mercado regional é mais importante que a ligação ao mercado externo 
no processo de integração econômica, política e territorial. (PADULA, 2010, p. 164)

Para Darc Costa (2012, p. 21-23), segundo uma ótica viária, a América do Sul é composta por 
sete grandes espaços estratégicos de tráfego, basicamente determinados pelas suas características 
físico-geográficas: Litoral Atlântico; Planalto Brasileiro; Bacia do Prata; Cordilheira Andina; 
Litoral do Pacífico; Planície Amazônica e; Orenoco/Caribe. Estes espaços estratégicos precisam ser 
interligados entre si, assim como seus pólos internos, envoltórias e interconexões estratégicas, 
sem esquecer da ligação com o Mar do Caribe e o restante da América Latina.
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INTERCONEXÕES ESTRATÉGICAS E PÓLOS INTEGRADORES

Fonte: COSTA, 2012: 23

Diferentemente do modelo proposto pelo regionalismo aberto, mais especificamente pelo 
projeto da IIRSA, o objetivo de conexão com o mercado externo deve estar presente, mas subordinado 
a prioridade de integração de maneira a possibilitar a expansão e a produção da atividade comercial 
da região. 

Un modelo de integración presupone que la oferta de infraestrutura deve ser organizada de 
forma de aprovechar los recursos de la región, prioritariamente, a favor de su autonomía y 
de su desarrollo, agregando el máximo de valor y tecnología posible. Cada conexión exige 
una solución de infraestructura específica, modal y logística. Para concebirse la oferta de 
infraestructura necesaria a la integración física, es fundamental el conocimiento de las 
especificidades geográficas, orográficas, topográficas y demográficas, y de los recursos naturales 
de cada región. (COSTA, 2012, p. 24)

Deve-se priorizar as interconexões estratégicas e pólos integradores para orientar uma 
proposta de infraestrutura para a região a partir de um sentido geográfico e político, geopolítico 
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e econômico da integração com uma organização e o aproveitamento dos espaços com a finalidade 
de organizar um espaço econômico com base na industrialização, comércio estratégico, formação 
de um amplo mercado e poder em favor da autonomia, conectando os espaços econômicos de 
produção e consumo e possibilitando a indução de regiões mais atrasadas economicamente com 
sua interconexão.

Outro ponto importante a ser salientado é a necessidade de maior convergência político-
estratégica conjunta dos países da região nas relações internacionais. Assim, 

não é possível a integração nem a cooperação na América do Sul, nem uma ação voltada para 
a integração e o desenvolvimento (...) com o Peru voltado para o Pacífico, com o Brasil voltado 
para o Atlântico e com a Venezuela voltada para o Caribe. Tem que se acabar com a situação 
de que os países sul-americanos ficam voltados para o mar e de costa uns para os outros. É 
necessário que exista um projeto de infraestruturação que os una pelo interior do continente. 
(COSTA, 2013, p. 669)

Logo, uma infraestrutura física da integração espacial deverá dirigir-se à construção de 
conexões dos espaços de trânsito com seus pólos integradores, aproveitando seus eixos integradores 
e na direção da interconexão do trânsito com a construção de canais de ligação direta entre as 
interconexões estratégicas e destas com os pólos integradores, assim como destes entre si. “Un 
sistema de infraestructura ideal será aquel que proporcione un mejor aprovechamiento de las 
facilidades de desplazamiento, de oferta de energía y de comunicación, e de los insumos demandados 
por el proceso productivo.” (COSTA, 2012, p. 25)

É fundamental a instauração de canais de articulação que conjuguem o acesso ao transporte, 
energia e telecomunicações. Os canais de articulação no espaço terrestre podem ser realizados 
tanto pela via fluvial como pela terrestre. 

No caso do primeiro, a América Latina apresenta condições subutilizadas que podem engendrar 
o estabelecimento de uma intensa rede de vias fluviais a partir do Mar do Caribe, da Bacia do 
Orenoco, da Bacia Amazônica e da Bacia do Prata, que “proporcionan una incomparable posibilidad 
de creación de una red de transporte fluvial capaz de integrar toda la masa terrestre.” (COSTA, 
2012, p. 26) 

Segundo Larrañaga (2013, p. 569), deve-se retomar os estudos de integração das Bacias do 
Prata, do Amazonas e do Orinoco, cuja origem é de 1890, conforme consta do Requerimento do 
Coronel Eduardo José de Morais e do Major Gregório Thaumaturgo de Azevedo. A construção de 
canais de ligação entre essas bacias melhoraria sensivelmente o fluxo de mercadorias por hidrovia 
em todo o continente sul-americano (tratar-se-ia de canais ligando os Rios Orinoco e Negro e o 
rio Guaporé e o rio Paraguai).

Já pela via terrestre, suas instalações devem ser acompanhadas por instalações de energia e 
comunicação, e em sua fase final estes eixos deveriam estar equipados com estradas, vias férreas, 
linha de transmissão de energia, gasoduto e linha de fibra ótica. 

Assim, como recorda Costa (2013, p. 670), 

infraestrutura tem que ser vista como um conjunto. Não se pode construir uma rodovia e 
não acompanhá-la com um sistema de distribuição de energia e telecomunicações. Se ao se 
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conceber um projeto de uma rodovia em um território novo não se levar, em paralelo, energia, 
pouco se estará agregando.

Em suma, a discussão até aqui realizada no que tange a dualidade entre o regionalismo aberto 
e a construção de um regionalismo “autônomo” baseado numa integração político-estratégico 
enseja debates geopolíticos que vão além do escopo do presente trabalho. Buscou-se, assim, 
delinear alguns elementos essenciais e que podem vir a ser detalhadamente estudados, uma vez 
que engloba diversas áreas do conhecimento que se interrelacionam.

Dessa forma, busca-se uma integração político-estratégica a partir de um regionalismo 
autônomo para os projetos de integração regional na América Latina, em que os países tenham 
poder de decisão e soberania dos fluxos de comércio e de investimentos. Em suma, constata-se que 
o caminho da integração regional latino-americana torna-se assim o mais benéfico à produção e 
ao comércio, favorecendo objetivos não somente econômicos, mas, também, político-estratégicos.

CONCLUSÃO

As forças hegemônicas exógenas e endógenas vão contra as forças regionalistas estratégicas 
que desejam instaurar mudanças via integração regional em seus projetos de desenvolvimento. Na 
visão político-estratégica, a participação no mundo globalizado deve ser realizada de forma soberana. 
Uma vez que os países latino-americanos ainda se inserem no sistema mundo de forma periférica 
e dependente, a integração regional seria um elemento a modificar essa projeção internacional.

Parece, portanto, que a dinâmica recente dos processos de integração econômica latino-
americana no atual contexto mundial avançam e exigem um grande esforço, sendo necessária 
uma vontade política dos governos da América Latina a fim de impulsionar sobre novas bases a 
integração regional. Assim, a integração econômica e a colaboração política entre países vizinhos 
devem ser entendidas a partir de uma expansão que vai além de suas fronteiras na arena estratégica 
internacional, com extensão de seu poder global, privilegiando a integração infraestrutural que 
os una pelo interior do continente, seu espaço estratégico por excelência. 

Em suma, a partir de uma agenda propositiva no qual este trabalho busca ensejar o debate, 
propõem-se, a partir da sucinta exposição de um regionalismo autônomo de cunho político-
estratégico da integração – em contraposição ao regionalismo aberto – dez pontos que visam um 
diálogo com essa corrente para a instauração de um regionalismo autônomo:

1. Pensamento crítico político-estratégico: desafio de construção de um pensamento político-
estratégico do processo de integração de forma crítica e emancipatória;

2. Multidimensionalidade: visualização do processo de integração a partir de uma diversidade 
de aspectos políticos, econômicos, sociais e ambientais;

3. Industrialização endógena: integração industrializante endógena e conjunta de convergência 
produtiva, científica, tecnológica e de inovação;

4. Desenvolvimento via integração: esforço para desenvolver os países da América Latina e 
Caribe no qual a integração produtiva deve ser produzida pelos governos, disciplinando 
os capitais nacionais e internacionais;
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5. Raízes desenvolvimentistas: retomada do desenvolvimentismo outrora presente na região 
que fora relegado a partir da onda neoliberal dos anos 1990, assim como o diálogo com 
as novas formas de emancipação anti-neoliberalismo em voga na América Latina;

6. Concepção concreta do desenvolvimento: discussão e formulação de políticas públicas na 
concepção do desenvolvimento não deve ser abstrata, e sim concreta e geopolítica;

7. Geopolítica estruturante e da resistência: conexão de espaços estratégicos que fomentem o 
pleno e soberano desenvolvimento endógeno da região. Da mesma forma, a transformação 
geopolítica atual do mundo mantém as pautas geradoras dos desenvolvimentos desiguais 
dos povos. Logo, há a necessidade da disputa e do controle pelo poder mundial, no qual 
a integração da região em si é um aspecto fundamental para melhoria das condições 
internacionais pela via de uma concepção geopolítica pautada nas especificidades da 
região, e não na reprodução pura e simples de modelos geopolíticos exógenos que muitas 
vezes não condizem com as condições materiais e históricas da América Latina; 

8. Capilaridade da integração: um projeto de integração via regionalismo autônomo deve 
contar com uma alta participação entre a sociedade civil, centros especializados, órgãos 
públicos, agências estatais e os poderes do Estado. O diálogo entre as partes deve ser 
instigado para que haja uma real melhora das condições de vida da população a partir da 
integração, onde se verificaria seus benefícios na vida cotidiana. Assim, deve ser vista a 
partir de capilaridades, que abarquem um conjunto de atores e temas.

9. Construção metodológica: papel fundamental das universidades e centros especializados 
no desenvolvimento de um planejamento estratégico;

10. Diversidade ideológica: não é imperativo ter uma simetria ideológica entre os países 
latino-americanos, mas necessita-se a articulação de um pensamento crítico que almeje 
um futuro conjunto e comum.
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RESUMO. A partir da década de 1980 o Brasil começou a aceitar ideias de cunho neoliberal. Já na década de 1990, 
houve a inserção de fato, de políticas como receituário do Consenso de Washington. Dessa forma, o país inicia sua 
participação com mais robustez no debate sobre “globalização” e suas ramificações. Cada vez mais, a corrente teórica 
dominante acrescenta novas ideias em torno desse conceito (“global”, “mundialização”, “internacionalização”, 
“deslocalização”, “escala local”, “competitividade internacional”, entre outros). Nesse sentido, as interações escalares 
ganharam liberdade e acessibilidade. De acordo com BRANDÃO (2012), o “pensamento único” argumenta sobre o 
fim das escalas intermediárias, ou seja, a ligação direta entre o local e o global no debate para o desenvolvimento 
regional, local e urbano. Essa facilidade se apresenta com a ajuda das tecnologias que estão em corrente transformação 
e ampliando os horizontes através das redes (financeiras, tecnológicas, espaciais etc.). Nesse contexto, abre-se espaço 
para a questão do localismo e seu “poder” para planificar o desenvolvimento regional. Direcionando-se a região Sul 
Fluminense, em especial, as cidades de Resende e Porto Real, foram observadas mudanças na dinâmica econômica, 
política e industrial das cidades. Diante das políticas adotadas na década de 1990, essas mudanças podem ser 
demonstradas inicialmente através da instalação de duas empresas multinacionais: Volkswagen (1996) em Resende 
e a PSA – Peugeot (2001) em Porto Real. Outras indústrias multinacionais têm se instalado na região em busca de 
isenções fiscais, concessões de áreas para instalação, localização entre o eixo Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, 
entre outros benefícios. De acordo com dados do IBGE, o setor industrial nesses municípios tem maior participação 
no PIB, diferentemente do caso estadual e nacional, onde a maior parte do PIB é composta pelo setor de serviços. 
Esse trabalho tem o objetivo de investigar sobre as consequências desses investimentos internacionais nas cidades 
em questão, e seus impactos benéficos ou não, para o desenvolvimento regional. Para chegar ao resultado serão 
utilizadas bibliografias disponíveis e dados do IBGE. Há indícios de certa instabilidade dessas empresas multinacionais, 
em relação a sua interação com a sociedade, oscilação da mão de obra empregada, diminuição das arrecadações das 
prefeituras, por outro lado, percebe-se a tentativa de maior integração do poder público, entre as cidades vizinhas, 
para seguir o caminho do desenvolvimento regional. Dessa forma, este trabalho procura investigar e debater sobre 
as consequências desses investimentos internacionais nas cidades em questão, e seus impactos benéficos, ou não, 
para o desenvolvimento regional.

PALAVRAS-CHAVE. Localismo, Desenvolvimento Regional, Resende, Porto Real.

ABSTRACT. Since the 1980s, Brazil has begun to accept some ideas in a neoliberal concept.  However, it was just in 
the 1990s that it has put in practice the policies ruled by the Washington Consensus. Therefore, the State takes part 
of the discussion on “globalization” and its implications in a more enthusiastic approach.  Increasingly, the main 
conjectures about it outline some new concerning ideas (“global”, “globalization”, “internationalization”, “relocation”, 
“local level” “international competitiveness”, among others). In that sense, the level relations have achieved autonomy 
and accessibility.  According to BRANDÃO (2012), the “linear opinion” considers stopping the intermediary levels, 
that is, a straight connection with local and global matters concerning the regional, local and urban development. 
This is possible thanks to the technologies which have been in a continuous renovation, and through which the 
perspective has been broadcasting due to the net (financial, technological, space ones etc.).  In such extent, it is 
possible to discuss the regional tendencies and its “influence” in leveling the regional growth.  Focusing on the Sul 

LOCALISMO, NACIONALISMO, REGIONALISMO E GLOBALISMOEIXO III
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Fluminense district, especially Resende and Porto Real, it has been possible to notice some changes regarding their 
financial, political and industrial systems.    As a result of the implemented policies in the 1990s, such adjustments 
can be firstly perceived through the establishment of two multinational companies:  Volkswagen (1996) in Resende 
and PSA – Peugeot (2001) in Porto Real.  Other multinational industries have been established nearby searching for 
some advantages, such as tax release; endowment of a building area; a site in the Rio – São Paulo – Belo Horizonte 
zone, among others.  According to some IBGE data, the industrial segments in these areas have a higher contribution 
in the Gross National Product (GNP), unlike the State and national conditions, in which the major part of GNP is 
collected by the Service Tax.  This paper aims to study the consequences of such international investments in the 
referred towns and their impact over the regional development.  In order to perform it, available bibliographies and 
some IBGE data will be managed.  It is assumed certain instability of these multinational companies concerning their 
relationship with local people, as well as an oscillation of the labor applied and a decrease of the City Hall taxes. On 
the other hand, it is observed an attempt to a better relation between the public authority and their neighborhood, 
seeking the regional development course.

KEYWORDS. Localism, Regional Development, Resende, Porto Real.

INTRODUÇÃO

As cidades de Resende e Porto Real, localizada no Sul Fluminense veem demonstrando 
importância no cenário econômico internacional. O dinamismo industrial, cada vez maior, com 
investimentos privados na implantação de empresas multinacionais e nacionais em seu território tem 
como pano de fundo, além de políticas locais, a valorização da localização da cidade. Deixou de ser 
apenas uma “passagem” do Rio de janeiro para São Paulo e se transformou numa cidade conectada 
à rede global. Com a chegada dessas indústrias a partir da década de 1990, e as consequentes 
transformações estruturais (econômica, política e social) desses municípios, iniciou-se um debate 
em torno do favorecimento da “escala local” nas tomadas de decisão em prol do desenvolvimento 
regional, por esses motivos e pela recente história de Porto Real, outrora distrito de Resende, essas 
duas cidades foram escolhidas como objeto de análise deste artigo.

Algumas mudanças foram possíveis observar com a chegada da Volkswagen Ônibus e 
Caminhões (empresa alemã) em 1996, uma fábrica na qual seriam montados os veículos, com parte 
das peças vindas de São Paulo e outra parte do exterior. Em 2009, foi transformada no consórcio 
modular MAN Latin América. É possível citar outras empresas de grande porte que se instalaram 
em Resende, como: Nissan, Clariant S.A, Grupo Votorantim, Pernod Ricard, Novartis e as Indústrias 
Nucleares do Brasil – INB, em Resende. De acordo com Ramalho (2006) Porto Real só começou 
algum movimento econômico a partir da década de 1990, com a deflagração da “Guerra Fiscal”, 
ou seja, quando estados e municípios com a intenção de atrair investimentos diretos, passaram a 
oferecer incentivos fiscais. Em 1995, Porto Real deixa de ser distrito de Resende e começa a oferecer 
incentivos para atração de novas empresas: Guardian,  PSA – Peugeot e Citroën e GalvaSud.

Esse trabalho se propõe debater a crescente importância dada a escala local e suas consequências 
para o desenvolvimento da região. Para isso, faz-se necessário um breve panorama econômico dos 
municípios e a observação de sua localização geográfica; em outro tópico será abordada a parte 
teórica onde permeiam as discussões. Dessa forma, este trabalho está dividido em quatro partes, 
a primeira esta breve introdução, a segunda tratará da caracterização econômica das cidades e sua 
centralidade, a terceira parte abordará o debate teórico que envolve o Desenvolvimento Regional 
e Localismo, e por último a conclusão.



LOCALISMO, CONTRIBUIÇÃO OU OBSTRUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO... 549

diagramação: letra1@editoraletra1.com

Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 547-559. ISBN 978-85-63800-17-6

CARACTERIZAÇÃO ECONÔMICA E A IMPORTÂNCIA DA CENTRALIDADE PARA OS 
MUNICÍPIOS DE RESENDE E PORTO REAL

Dinâmica econômica

Neste tópico será feito a caracterização das cidades, observando o cenário econômico e aspectos 
geográficos. Devido ao contexto deste trabalho, a análise econômica se dará, principalmente, com 
foco no setor industrial. 

De acordo com RAMALHO e SANTANA (2006) dentre alguns motivos que viabilizaram a 
escolha de Resende e Porto Real para abrigar indústrias multinacionais, com novo tipo de produção, 
foi justamente sua posição geográfica estratégica, dessa forma, as empresas permanecem próxima 
aos principais mercados consumidores e acessíveis ao mercado sul-americano.

A importância dessa centralidade se mostra nos indicadores econômicos fornecidos pelo IBGE, 
nas contas regionais. Em 2011, três estados (RJ, SP e MG) concentraram 53,1% do PIB brasileiro. 
A indústria de transformação representou 14,6% do PIB, sendo esses três estados responsáveis 
por 57,9% de toda produção da indústria de transformação. Além da conexão entre as principais 
cidades do país como já citado, outras cidades que estão ao redor de Resende e Porto Real tem 
grande importância na mão de obra e no cenário econômico industrial. Cabe ressaltar as cidades de: 
Volta Redonda, Barra Mansa e Itatiaia. O Gráfico 1 demonstra a variação do crescimento do Valor 
Adicionado (VA) - o VA representa toda a produção dos bens e serviços finais, menos os custos, 
taxas, depreciação e impostos - dos dois municípios em estudo, do estado do Rio de Janeiro e do 
Brasil. Essa variação tem como base o ano de 2001. 

Gráfico 1 - Crescimento do VA, com base no ano de 2001: Brasil, RJ, Resende e Porto Real

Fonte: Elaboração própria com base nos dados das Contas Nacionais– IBGE e PIB do Rio de Janeiro e municípios na 

Fundação CEPERJ.

Nesse primeiro gráfico (Gráfico 1) pode ser observado o crescimento de cada esfera, com base 
no ano de 2001. O estado do Rio de Janeiro segue uma tendência de crescimento do VA próxima 
ao crescimento brasileiro, assim como a cidade de Resende. Porto Real, por sua vez, apresenta um 



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 547-559. ISBN 978-85-63800-17-6

Vasconcellos et al.550

diagramação: letra1@editoraletra1.com

crescimento maior que os demais, devido seu tamanho e produção qualquer alteração para mais 
ou para menos reflete um impacto considerável na porcentagem do crescimento, que teve um 
pico em 2010. Que refere-se a indústria de transformação – setor automotivo – onde a indústria 
logrou vultuoso crescimento, juntamente com a economia brasileira e seu PIB de 7,5%. A queda em 
2011, em Resende e Porto Real, foram reflexos da diminuição do dinamismo industrial. A Tabela 
1 esclarece a composição do VA das cidades em questão, do estado e do país.

Tabela 1- Valor Adicionado, por setores - 2011: Brasil, RJ, Resende e Porto Real

PRODUTO INTERNO BRUTO (VALOR ADICIONADO) EM R$ 1.000.000 – PREÇOS CORRENTES

2011 RESENDE PORTO REAL RIO DE JANEIRO BRASIL

Agropecuária 20 1 1.718 192.653

Indústria 2.629 1.420 120.061 972.156

Serviços 2.376 1.221 273.294 2.366.062

Fonte: Elaboração própria com base nos dados das Contas Nacionais– IBGE e PIB do Rio de Janeiro e municípios na 

Fundação CEPERJ.

É possível observar na Tabela 1, que o setor industrial na cidade de Resende e Porto Real, 
é responsável pela maior parte do VA, enquanto no estado do Rio de Janeiro e no país, o setor 
de serviços representa maior parcela do VA. Percebe-se assim a importância da indústria de 
transformação nas duas cidades analisadas. Cabe ressaltar que a indústria traz consigo a prestação 
de serviços industriais, fazendo com que o setor de serviços também cresça.

Gráfico 2 - Participação da indústria no Valor Adicionado: Brasil, RJ, Resende e Porto Real

Fonte: Elaboração própria com base nos dados das Contas Nacionais– IBGE e PIB do Rio de Janeiro e municípios na
Fundação CEPERJ.



LOCALISMO, CONTRIBUIÇÃO OU OBSTRUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO... 551

diagramação: letra1@editoraletra1.com

Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 547-559. ISBN 978-85-63800-17-6

Essa importância do setor industrial para as cidades de Resende e Porto Real, fica clara 
no Gráfico 2, onde a participação da indústria aparece como responsável por mais da metade da 
riqueza produzida, entre os anos de 2001 e 2011. Faz-se necessário destacar que o setor industrial 
abarca, nesse artigo, tanto a indústria de transformação como a indústria de extração, esta última 
demonstra grande importância no cenário estadual e nacional, porém, nas cidades aqui apontadas, 
a indústria extrativa é irrelevante. Após esses apontamentos sobre a economia das duas cidades 
observadas, outro ponto faz-se necessário, a localização.

A CENTRALIDADE DE RESENDE E PORTO REAL

Outra questão importante a ser abordada, se refere a localização de Resende e Porto Real. 
A seguir, na Figura 1, é exposta a região Sudeste brasileira, que mostra a centralidade desses dois 
municípios (no ponto amarelo), localizados na região do Médio Paraíba do Sul Fluminense, numa 
posição estratégica econômica, no sudeste brasileiro, entre os principais centros produtores e 
consumidores do Brasil. São eles: as cidades do Rio de Janeiro à 166Km (ponto vermelho à direita), 
São Paulo à 313Km (ponto vermelho inferior) e Belo Horizonte à 402 Km (ponto vermelho superior).

Figura 1 - Sudeste brasileiro e a centralidade de Resende

Fonte: site do IBGE mapas.
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Como acessos principais às cidades de Resende e Porto Real, podemos citar: duas rodovias 
federais 116 (Rodovia Presidente Dutra) a principal, que liga Estados e Municípios de São Paulo e 
Rio de Janeiro e regiões norte e sul do país, a BR-393 (Rodovia Lúcio Meira) que liga o município 
de Belo Horizonte, estados de Minas Gerais e Espírito Santo, Regiões Norte, Nordeste e Centro 
do país; e uma rodovia estadual RJ-155 (Rodovia Presidente Vargas/ Rodovia Francisco Saturnino 
Braga) que liga Angra dos Reis, BR - 101 (Rio - Santos); ainda é servida pelo tronco ferroviário mais 
importante do país, da Rede Ferroviária Federal S/A, hoje explorada pela MRS Logística; Resende 
possui um Aeroporto que está autorizado para operar com aeronaves de até 50 passageiros. Além 
disso, tem acesso aos principais portos da região sudeste: fica à 85 Km do porto de Angra dos Reis, 
122 Km do porto de Itaguaí, 170 Km do porto no Rio de Janeiro e à 350 Km do porto de Santos.

A próxima figura (Fig 2) apresenta o território, suas divisas, a mancha urbana e os acessos 
principais das cidades de Resende e Porto Real.

Figura 2 - Território de Resende e Porto Real

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Resende
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A cidade de Resende, de acordo com dados do IBGE, apresenta área territorial de 1.095,253 
Km², população residente de 119.769, PIB per capita em 2011 foi de R$ 46.520,83. A cidade de 
Porto Real, por sua vez, tem um território de 50,746 Km², população de 16.592, com PIB per capita 
em 2011 de R$ 217.465,66, o segundo maior do estado do Rio de Janeiro. O espaço de cor verde 
da Figura 2 representa a área urbana das cidades de Resende e Porto Real. As cidades são cortadas 
por uma linha férrea, a BR 116 e o Rio Paraíba do Sul. Do lado esquerdo há o acesso a São Paulo 
e do lado direito, encontra-se as cidades de Barra Mansa, Quatis, Volta Redonda no sentido Rio 
de Janeiro. E na parte superior do mapa observa-se o acesso a Minas Gerais. A Figura 3, embora 
seja um mapa, nos permite observar as cidades por outro ângulo, analisando o posicionamento, 
acesso e a interação entre as principais indústrias.

Figura 3 - Principais empresas em Resende, Porto Real e Itatiaia

Fonte: Wikimapia, mapa da cidade de Resende e Porto Real.

Na Figura 3, é possível observar a localização das empresas de Resende, Porto Real e também 
Itatiaia O traçado vermelho mostra o polo industrial da cidade de Resende (23 milhões de m²), 
onde está a MAN Latin America, Nissan e a UERJ. Ao lado direito há um tecnopolo, a PSA Peugeot 
Citroen e GalvaSud que já fazem parte da cidade de Porto Real, outrora, distrito de Resende. Ainda 
é possível visualizar as Indústrias Químicas de Resende, no centro da cidade, indicada com a cor 
grená, próxima ao aeroporto da cidade. De cor rosa no canto inferior esquerdo da figura está a 
Votorantin, empresa de cimentos. Já a Hyundai, Michelin e Xerox se encontram no território de 
Itatiaia, outrora distrito de Resende. A linha preta indica a BR 316 que corta a cidade, bem próxima 
à linha azul, que indica o rio Paraíba do Sul.

Depois dessa caracterização econômica e geográfica dos municípios, o próximo tópico 
abordará o debate teórico referente ao localismo, desenvolvimento regional, e o embate entre as 
escalas, observando esse novo espaço industrial e suas dinâmicas.
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LOCALISMO EM BUSCA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

No tópico anterior, observaram-se alguns pontos sobre a economia e a localização dos 
municípios de Resende e Porto Real. O território demonstra sua importância, e não é apenas um 
elemento externo que incorpora a atividade econômica, mas envolve um conjunto de relações sociais. 
Desta forma, faz-se necessário observar algumas questões sobre o Desenvolvimento Regional.

PONTUAÇÕES TEÓRICAS SOBRE DESENVOLVIMENTO REGIONAL/LOCAL

A partir da década de 1980 o foco nas teorias de desenvolvimento regional ficou mais 
evidente, devido a profundas transformações (estruturais, econômicas, sociais etc.), de um lado, 
geradas pela crise e pelo declínio de muitas regiões industriais e, de outro, pela necessidade de 
novas regiões industriais.

De acordo com Tello (2010) existem alguns motivos para que o Desenvolvimento Econômico 
Local (DEL) seja favorecido em detrimento do desenvolvimento nacional. O autor cita quatro pontos: 
Em primeiro lugar, o DEL diz respeito a localização geográfica do processo de desenvolvimento. 
Em segundo, os aspectos do DEL vinculam-se a provisão de bens e serviços públicos necessários 
a escala local e que só são possíveis de alcançar a nível local, pois por este são administrados. A 
terceira característica do DEL é que ele considera o papel e a participação dos residentes locais 
no processo de desenvolvimento. E por último, o aspecto que distingue o desenvolvimento local 
do desenvolvimento nacional é o enfoque multidisciplinar do primeiro, devido aos vários pontos 
teóricos. O autor argumenta que nas teorias de DEL, existe um conjunto de fatores que determinam 
a localização, as atividades e o crescimento, são elas: dotações de recursos locais (humanos, 
naturais e capital); a infraestrutura física; a distância dos mercados; os custos de transporte; as 
aglomerações espaciais e as economias de escala externas.

Segundo Tello (2010) o Banco Mundial colocou o Desenvolvimento Econômico Local (DEL) 
como chave para tornar possível ao governo local, aos setores privados, aos organismos não 
governamentais e as comunidades locais a oportunidade de trabalhar conjuntamente para melhorar 
a economia local. O DEL pode ser definido como um processo estrutural e de crescimento, o qual 
aproveita o máximo dos recursos locais e permite que a sociedade de determinado local ou região 
de um país experimente um incremento continuo em seu bem-estar. Esse processo compreende 
três dimensões: a economia, a sociedade, e a dimensão política e administrativa.

Neste espaço serão pontuadas algumas importantes contribuições teóricas, porém, não cabe, 
neste artigo, aprofundar nestas questões. Observa-se uma gama de significados para o termo 
“região” e “local”. Para isso, utilizar-se-á o conceito de que uma região e/ou local é um espaço 
territorialmente contíguo, com aspectos geográficos, culturais, sociais e econômicos semelhantes, 
inserido num espaço nacional.

Dessa forma, serão exploradas algumas das principais teorias que envolvem o tema, e seus 
formuladores teóricos. Segundo Cavalcante (2007) as pioneiras foram as “Teorias Clássicas da 
Localização”. Essas teorias são assim chamadas devido a influência do “livre mercado” que foi 
observado em suas formulações, também nota-se o destaque as decisões do ponto de vista da firma. 
O economista alemão Alfred Weber contribuiu com a “Teoria da Localização Industrial de Weber”, e 
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utilizou ferramentas neoclássicas para suas formulações, porém, deveria haver três fatores para 
a decisão quanto a localização das indústrias: o custo de transporte, o custo da mão de obra e um 
‘fator local’ que viria das forças de aglomeração e desaglomeração. O ponto de partida seriam os 
custos de transporte; posteriormente serão examinadas a questão da mão de obra e as áreas de 
aglomeração, dessa forma seria encontrada a localização “ótima” para a atividade industrial.

O autor discorre sobre um importante teórico, o geógrafo alemão Walter Christaller, que 
contribuiu com a teoria: “Os Lugares Centrais de Christaller” que faz parte da escola clássica. Sua 
obra procura entender “as leis que determinam o número, tamanhos e distribuição das cidades, 
entendidas como ‘lugares centrais’ que distribuiriam bens e serviços para a região no seu entorno” 
(CAVALCANTE, 2007 p.10). Ou seja, a ideia que o autor expressa é que as cidades centrais formam 
nódulos de uma rede de cidades e que a “mão invisível” fará com que os centros de maior importância 
sejam, naturalmente, superiores hierarquicamente.

Outras teorias surgem a partir da década de 1950. São as “Teorias de Desenvolvimento Regional 
com Ênfase nos Fatores de Aglomeração”. Como exemplo, pode ser citado “Os Pólos de Crescimento 
de Perroux” com ideias schumpeterianas, que trouxe a importância da relação entre empresas 
“motrizes” e as empresas “movidas”. As empresas motrizes aumentariam as vendas e compras 
de serviços das empresas movidas, ou seja, além de sua produção, a indústria motriz ajudaria 
fomentar a produção de outras indústrias, com importante contribuição para a economia da 
região. Dessa forma, não haveria um crescimento homogênio no espaço geográfico, mas sim polos 
de crescimento, com expansão, maneiras e formas distintas.

De acordo com Matteo (2011) atualmente o Desenvolvimento Regional, exibe novas teorias, 
segue alguns exemplos: Começando pelos “Distritos Industriais” com influência marshalliana, “esses 
distritos são compostos por empresas de pequeno porte (muito semelhantes em tamanho), agindo 
em urna complexa rede simultânea de cooperação e concorrência.” (PIORE e SABEL, 1984 apud 
MATTEO, 2011 p. 87). Resumindo, são sistemas produtivos locais com grande número de firmas 
que fazem parte de vários estágios e várias vias da produção de um bem. Outra teoria diz respeito 
aos “Ambientes Inovadores”, a preocupação nessa hipótese são as externalidades tecnológicas, que 
são “construídas” através de cooperação e interdependência entre uma gama de empresas, fazendo 
com que haja dinamismo tecnológico nessa integração local. Pode-se citar também a “Organização 
Industrial” formulado por uma corrente neoschumepteriana onde o foco é a organização industrial 
e do mercado de trabalho local, onde os autores argumentam que a competição e a inovação abrem 
“janelas locacionais” para as regiões, onde procurariam os principais componentes de especificidades 
locais para alcançar o desenvolvimento endógeno.

Todos os exemplos teóricos citados fazem parte de um pensamento único dominante, que tem 
em comum, o regional/local como a escala propulsora de mudanças e a ênfase na importância do 
setor industrial como “centro” do desenvolvimento regional, ou seja, a indústria como “motor” do 
crescimento e proliferação do desenvolvimento regional. O tópico seguinte argumenta o destaque 
dado a escala local.
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O DESENVOLVIMENTO BASEADO NO LOCALISMO

Os apoiadores da escala local dão grande ênfase nas identidades locais e creem no grande 
‘empoderamento’ endógeno das cidades, ou seja, no localismo. Segundo Vainer (2001) o que 
vemos atualmente é um forte debate na articulação entre o local e global, onde a escala nacional, 
mal aparece. A questão que ronda esse debate, refere-se a busca da escala espacial pertinente, 
tanto nas questões econômicas, quando nas sociais, para que a ação política atue de forma eficaz. 
Swyngedouw (2010) cita o termo “glocais” como uma nova forma de reescalonamento pós-fordista.

De acordo com Swyngedouw (2010) a globalização surgiu como um “condutor” e argumento 
utilizado para descrever toda mudança, supostamente importante, na organização econômica e 
política da economia mundial. Esse conceito logo contagiou várias esferas da sociedade, inclusive a 
cultural. A proliferação dessa ideologia, de globalização, se converteu num ato de fé. Swyngedouw 
(2010) discorre que muitos governos, em todas as esferas, tomaram medidas para alinhar sua política 
social e econômica às exigências e os requisitos desta nova “ordem” mundial competitiva e as forças 
de uma nova economia mundial, baseada no mercado livre. De acordo com essas normas, deve-se 
exercer a restrição fiscal, os gastos sociais têm que ser controlados, os mercados de trabalho devem 
se tornar mais flexíveis, a regulação ambiental e social ser reduzidas ao mínimo, etc. Este seria o 
caminho essencial que conduziria as economias regionais ao paraíso desejado de competitividade 
global e crescimento sustentável. “La ‘Pensée Unique’ se ha convertido em el canon académico 
hegemónico y em la receta política comúm de uma elite internacional de economistas y analistas 
de políticas.” (SWYNGEDOUW, 2010, p. 50).

Para Brandão (2012), se por um lado ocorreu uma “revalorização” do território, que de 
forma convencional ficou conhecida como “geografia econômica”, por outro, ocorreu a banalização 
da natureza estrutural, dinâmica e histórica das cidades. O autor argumenta, sobre a concepção 
a respeito da escala local e seu poder sobre o desenvolvimento urbano local. Surgindo assim o 
questionamento sobre os benefícios gerados para a sociedade, por essas empresas multinacionais.

Essa luta dos lugares para realizar a melhor “venda da região ou cidade”, como a busca desenfreada 
de atratividade a novos investimento, melhorando o “clima dos negócios”, subsidiando os 
custos tributários, logísticos, fundiários e salariais dos empreendimentos, tem conduzido a 
um preocupante comprometimento, à longo prazo, das finanças locais e embotado o debate 
das verdadeiras questões estruturais do desenvolvimento. (BRANDÃO, 2012 p. 39.)

O problema se torna mais grave, em países de grandes dimensões, como o Brasil, fazendo 
com que aumente as desigualdades regionais. Para o autor a questão não é a busca pela melhor 
escala, mas que os projetos de desenvolvimento regional/local possam estar pari passu a um projeto 
nacional. Essa visão localista faz com que o foco, do ponto de vista econômico, se concentre nas 
questões microeconômicas deixando de lado fatores externos e macroeconômicos como: taxa de 
câmbio, taxa de juros, fisco, relação salarial, política monetária, questões financeiras etc. Por fim, 
o pensamento localista ao se distanciar da escala nacional fica a mercê do capital privado, o poder 
local acaba com pouca margem de manobra para as políticas locais e o tão desejado desenvolvimento 
regional fica atrelado aos interesses de mercado. Nesse ponto, parece ocorrer um afastamento dos 
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interesses sociais e de mercado, ou seja, os interesses locais e globais se distanciam, colocando em 
xeque toda a capacidade de articulação do poder local.

Resumindo esta sessão, é possível observar, de acordo com as teorias explicitadas que os 
investimentos privados têm procurado os “melhores lugares” para se instalarem. Esses lugares 
devem ser bem posicionados geograficamente, conectados as principais redes regionais, nacionais 
e internacionais. Devem possuir facilidades de acesso físico, tecnológico e informacional, onde haja 
mão de obra barata, acessível e tecnicamente qualificada. Deve haver o interesse público local, no 
sentido de incentivos, como doações de áreas e isenções fiscais, para que essas empresas venham 
ser instaladas. Por fim, percebe-se que Resende e Porto Real se destacam nesses pontos, sendo, de 
fato, atrativas ao capital privado nacional e internacional. Porém, cabe aprofundar as discussões 
sobre o localismo exacerbado. Torna-se imprescindível avaliar se os benefícios advindos com 
esses investimentos, atraídos para Resende e Porto Real, serão de longo-prazo, proporcionarão 
um caminho seguro ao desenvolvimento regional, atrelados as políticas nacionais, não apenas, 
para um aumento nos postos de trabalho, mas uma melhor distribuição de renda, melhoramento 
do nível de escolaridade, redução da pobreza e desigualdades, melhoria da qualidade de vida, e 
principalmente, se esse modelo – quando alcançar êxito – poderá ser implantado em outras regiões 
do país, para que as discrepâncias (econômicas e sociais) regionais não continuem crescendo.

CONCLUSÃO

Esse trabalho procurou demonstrar a ligação das cidades de Resende e Porto Real ao debate 
em torno do desenvolvimento regional/local em relação sua economia, localização e sua interligação 
com outras regiões importantes. Para isso, além da Introdução desse trabalho, na segunda seção 
foram abordadas algumas das características econômicas e geográficas. Através de dados, imagens 
e bibliografia. Na terceira parte foram analisadas algumas questões teóricas que norteiam o tema 
do setor industrial e suas conexões.

Os aspectos econômicos e geográficos demonstraram ser parte importante do trabalho, 
visto a interlocução entre escala local-global (através das empresas multinacionais) e a interação 
entre os principais centros produtores do país. Em relação a economia, percebe-se uma tendência 
setorial contrária ao estado e ao país, visto que, a indústria é o setor mais dinâmico da economia. 
Desse modo, os investimentos industriais buscam as melhores opções, não apenas a localização, 
que tem seu grau de importância, mas também buscam isenções fiscais, concessão de áreas para 
suas instalações, mão de obra barata, além de outras facilidades. Partindo de uma perspectiva 
industrial, as cidades aqui observadas, tem demonstrado ser ótimos locais para investimentos. A 
princípio para a cidade (a sociedade local), essas novas empresas parecem trazer algumas vantagens.

É indiscutível alguns benefícios (aumento dos postos de trabalho, surgimento de empresas 
prestadora de serviço, oferta de alguns cursos profissionalizantes etc.) trazidos pelas indústrias. 
Porém, num contraponto, observa-se que esse modelo industrial tem seus percalços e inconsistências. 
Uma reportagem do jornal Folha do Interior em maio de 2014, reporta que mil funcionários da 
MAN (Volkswagen), em Resende, tiveram seus contratos de trabalho suspensos, enquanto o jornal 
O Globo apresenta a suspensão de 650 funcionários – o que representa 15% dos trabalhadores - da 
empresa PSA Peugeot, em Porto Real, devido ao baixo dinamismo do setor automobilístico em 2014. 
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É possível apontar fatores externos e macroeconômicos para essa baixa do setor automobilístico. 
Isso demonstra a instabilidade desse espaço industrial em relação à sociedade. Fica evidente que 
o “desenvolvimento regional/local” necessita de maior integração a esfera nacional, devido sua 
incapacidade de resposta aos problemas exógenos. Na observação das duas cidades, objeto deste 
trabalho, parece cedo para conclusões e afirmações definitivas, pois essas cidades vivem o pleno 
processo de transformações do setor industrial. Porém, para buscar os rumos do desenvolvimento 
local ou regional, não se pode fugir da escala nacional, à qual concentra em seu domínio decisões 
que influenciam diretamente todos os setores, inclusive o industrial, como taxa de câmbio, taxa 
de juros, impostos de importação entre outros. Isso demonstra a importância de uma maior 
interação às políticas nacionais, para que esses empreendimentos não sejam apenas lucrativos às 
empresas, mas também que a sociedade goze dos benefícios do crescimento e desenvolvimento 
econômico. Como Vainer (2001) argumenta, deve haver uma perspectiva transescalar, ou seja, os 
processos políticos, econômicos, sociais e culturais têm dimensões escalares, ocorrem em várias 
escalas, não podemos imaginar um mundo uniescalar. 
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RESUMO. Desde a década de 1980, e, sobretudo, a partir dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 nos 
Estados Unidos, os debates acerca do Islã se tornaram mais evidentes, adquirindo real importância e atenção nos 
discursos e preocupações de governantes e acadêmicos. Estes debates se tornaram constantes em alguns países da 
Europa Ocidental, onde segundo Nina Clara Tiesler (2005), vivem aproximadamente 15 milhões de muçulmanos. É 
neste contexto que consiste o principal objetivo deste trabalho, que tem o intuito de analisar como os muçulmanos 
residentes em alguns países da Europa Ocidental, são vistos pelas autoridades nacionais, em termos de coesão social 
e identidade nacional. Para alcançar este objetivo, primeiramente designamos 3 países, nos quais as preocupações 
e debates acerca do Islã são mais efetivos e constantes, sendo eles: França, Inglaterra e Itália. Estas nações foram 
selecionadas após a verificação – por meio de leituras e estudos de fontes bibliográficas – de que são nestes países onde 
se desenrolam os principais discursos e preocupações sobre as práticas islâmicas e o crescente número de muçulmanos 
a viverem nestes respectivos Estados. Ainda por meio de fontes bibliográficas, verificou-se que os principais discursos 
vigentes nos círculos de debates das autoridades governamentais dos países selecionados, se fundamentam sob a ótica 
de um Islã como sinônimo de problema. Neste sentido, constatou-se que os discursos combatem algumas práticas 
islâmicas, na premissa de promover a consolidação de uma possível Identidade Nacional Europeia. O debate perpassa 
pelos principais discursos e contra-argumentações vigentes, hoje, sobre o Islã, nos países designados. As principais 
questões elucidadas são: o crescimento do número de muçulmanos na Europa; sentimento de pertença e ameaça a 
alguns valores comuns europeus; algumas distinções entre muçulmanos e europeus que acabam por gerar conflitos 
étnico-religiosos e de estatuto pessoal; a possível “Eurábia”; e o desenvolvimento de políticas públicas com o intuito de 
desenvolver o sentimento de pertença e a integração social dos muçulmanos na sociedade. Após esta análise é debatida 
a tendência atual que estabelece o Islã como representante de ameaça à segurança. Esta tendência se desenvolveu, 
principalmente, a partir dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 nos EUA, de 11 de Março de 2004 em 
Madrid, 07 de Julho de 2009 no metrô em Londres e dos motins em Paris (RAPOSO, 2009). Além desta, há outro 
tema que tem se mostrado frequente, que diz respeito a uma possível “decadência” europeia, ou seja, a formação de 
um Estado Islâmico dentro do Estado Europeu. Ademais, a imigração massiva de muçulmanos nestes países se mostra 
intensa e desregrada. Por fim, são apresentadas algumas considerações finais sobre o trabalho realizado, bem como 
algumas reflexões, nas quais são propostas algumas questões a serem analisadas em investigações futuras.

Palavras-Chave. Islã, Europa Ocidental, Identidade Nacional, Coesão Social.

ABSTRACT. Since the 1980s, and especially from the terrorist attacks of September 11 of 2001 in the United States, 
debates about Islam became more evident, acquiring real importance and attention in the discourses and concerns of 
governments and academics. These debates became constant in some Western European countries, where according 
Nina Clara Tiesler (2005), live about 15 million Muslims. It is in this context that the main objective of this work, 
which aims to analyze how Muslims live in some Western European countries, are seen by national authorities, in 
terms of social cohesion and national identity. To accomplish this, first assign three countries in which the concerns 
and debates about Islam are more effective and constant, namely: France, England and Italy. These nations were 
selected after verification - through reading and study of literature sources - that these are countries where major 
speeches unfold and concerns about Islamic practices and the growing number of Muslims living in these respective 
states. Even through literature sources, it was found that the main discourses prevailing in discussion circles of 
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governmental authorities in selected countries, are based in the view of Islam as synonymous with one problem. In 
this sense, it was found that the speeches fight some Islamic practices, the premise of promoting the consolidation 
of a possible European National Identity. The debate pervades the main speeches and counterarguments prevailing 
today about Islam, in the designated countries. The main issues are elucidated: the growing number of Muslims 
in Europe; sense of belonging and threatens some common European values  ; some distinctions between Muslims 
and Europeans who eventually generate ethno-religious conflicts and personal status; the possible “Eurabia”; and 
the development of public policies in order to develop a sense of belonging and social integration of Muslims into 
society. After this analysis is discussed the current trend establishing Islam as representative of security threat. This 
trend has developed mainly from the terrorist attacks of September 11, 2001 in the USA, from March 11, 2004 in 
Madrid, July 7, 2009 on the subway in London and the riots in Paris (RAPOSO, 2009). Besides this, there is another 
issue that has often shown, with respect to a possible European decay, other words, the formation of an Islamic state 
within the European State. Moreover, the massive immigration of Muslims in these countries shows intense and 
unruly. Finally, we present some concluding remarks on the work done, as well as some thoughts on which proposals 
are some issues to be analyzed in future research.

Keywords. Islam, Western Europe, National identity, Social Cohesion.

APRESENTAÇÃO DO TEMA

Desde a década de 1980, e, sobretudo, a partir dos atentados terroristas de 11 de setembro 
de 2001 nos Estados Unidos, os debates acerca do Islã se tornaram mais evidentes, adquirindo real 
importância e atenção nos discursos e preocupações de governantes e acadêmicos. Estes debates 
se tornaram constantes em alguns países da Europa Ocidental, onde segundo Nina Clara Tiesler 
(2005), vivem aproximadamente 15 milhões de muçulmanos. Além disso, é relevante ressaltar 
que este número tem crescido constantemente, devido aos cidadãos muçulmanos europeus e seus 
descendentes.

É neste contexto que consiste o principal objetivo deste trabalho, que tem o intuito de 
analisar como os mulçumanos residentes em alguns países da Europa Ocidental, são vistos pelas 
autoridades nacionais, em termos de coesão social e identidade nacional. Para alcançar este objetivo, 
primeiramente designamos 3 países, nos quais as preocupações e debates acerca do Islã são mais 
efetivos e constantes, sendo eles: França, Inglaterra e Itália. Deste modo, deve-se apreender que ao 
encontrar no trabalho relações a discursos de partidos, referências a países ou sociedades europeias 
ocidentais, é necessário atentar que se diz respeito aos 3 países estabelecidos. Estas nações foram 
selecionadas após a verificação – por meio de leituras e estudos de fontes bibliográficas – de que 
são nestes países onde se desenrolam os principais discursos e preocupações sobre as práticas 
islâmicas e o crescente número de muçulmanos a viverem nestes respectivos Estados.

Ainda por meio de fontes bibliográficas, verificou-se que os principais discursos vigentes 
nos círculos de debates das autoridades governamentais dos países selecionados, se fundamentam 
sob a ótica de um Islã como sinônimo de problema. Neste sentido, constatou-se que os discursos 
combatem algumas práticas islâmicas, na premissa de promover a consolidação de uma possível 
Identidade Nacional Europeia e de sentimento de pertença. Deste modo, verificado que os discursos 
se fundamentam na Identidade Nacional, se tornou imprescindível a utilização e discussão 
envolvendo este termo. E é neste caminho, que se inicia o trabalho, ao debater sobre a Identidade 
Cultural no fim do século XX, segundo o autor Stuart Hall. Neste primeiro capítulo ainda, como 
mencionado acima, são apresentado às concepções de Identidade Nacional de acordo com Maria 
Stella Martins Bresciani e Antonio Carlos Robert Moraes. 
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Posteriormente, no segundo capítulo, o debate perpassa pelos principais discursos e contra-
argumentações vigentes, hoje, sobre o Islã, nos países designados. Os principais autores a elucidar 
o tema são José Pedro Zúquete, Henrique Raposo, Nina Clara Tiesler e Sami Abu-Sahlieh, que 
tratam questões como: o crescimento do número de muçulmanos na Europa; sentimento de 
pertença e ameaça a alguns valores comuns europeus; a crescente relevância acerca de temas do 
cristianismo; algumas distinções entre muçulmanos e europeus que acabam por gerar conflitos 
étnico-religiosos e de estatuto pessoal, segundo Abu-Sahlieh; as práticas mais combatidas nos 
discursos dos governantes; a possível “Eurábia”; e o desenvolvimento de políticas públicas com o 
intuito de desenvolver sentimento de pertença e integração social dos muçulmanos na sociedade.

Após esta análise, no terceiro capítulo, é debatida a tendência atual, que estabelece o Islã 
como representante de ameaça à segurança. Esta tendência se desenvolveu, principalmente, a 
partir dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, de 11 de Março de 2004 em Madrid, 
07 de Julho de 2009 no metro em Londres e dos motins em Paris (RAPOSO, 2009). Além desta, há 
outro tema que tem se mostrado frequente, que diz respeito a uma possível “decadência” europeia, 
ou seja, a formação de um Estado Islâmico dentro do Estado Europeu. Este tema passou a ter real 
atenção, a partir da verificação da alta taxa de natalidade de muçulmanos na Europa. Além disso, 
a imigração massiva de muçulmanos nestes países se mostra intensa e desregrada. Contudo, ao 
finalizar este capítulo, são feitas algumas considerações finais sobre o trabalho realizado, bem 
como algumas reflexões, nas quais são propostas algumas questões para serem analisadas em 
estudos e investigações futuras.  

IDENTIDADE CULTURAL: EFEITOS DAS FORÇAS NACIONAIS E GLOBAIS

Apreendem-se por identidade comum de um povo as suas características específicas, ou seja, 
tradições, histórias, mitos e modos de vida que são compartilhados em uma nação ou localidade, 
aspectos estes que, segundo Batista (2005), formam uma identidade particular. A identidade pode 
estar ligada à religião, costumes, etnias, crenças, gênero, idade e classe social.

Para determinar a identidade cultural de uma sociedade, segundo Santos (2004), é preciso 
diferenciar as características desta em relação a outras identidades e culturas diversas. Neste 
sentido, fundamenta-se nas concepções do termo apresentados por Maria Stella Martins Bresciani 
e Antonio Carlos Robert Moraes. Bresciani (2007, p. 31) afirma que Identidade Nacional significa 
“um fundo compartilhado de idéias, práticas, valores morais, noções, teorias, crenças e preconceitos, 
permitindo a troca de palavras, argumentos e opiniões sobre uma comunidade política efetiva”. 

Paralelamente, Antônio Carlos Robert Moraes (1991) ao dissertar sobre a relação da Identidade 
Nacional com a Institucionalização da Geografia no Brasil, salienta que a geografia moderna se 
originou no contexto da afirmação dos Estados nacionais europeus, e, portanto, esta disciplina 
serviu como vetor de legitimação das nacionalidades. Ainda, segundo este autor, a geografia 
moderna foi responsável pela divulgação da ideia de identidade pelo espaço (MORAES, 1991). 
Relacionando as escalas de dominação estatal e de auto-identificação dos sujeitos, Moraes (1991, 
p. 167) afirma que esta “fornece aos indivíduos um referencial que os qualifica numa comunidade 
de interesses, objetivada no próprio Estado Nacional”. Neste sentido, as Identidades Nacionais se 
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consolidam pelas “construções simbólicas de novos laços de coesão social legitimadores da forma 
estatal de dominação política” (MORAES, 1991, p. 166).     

No entanto, no fim do século XX as sociedades passaram por uma transformação estrutural que 
ocasionou mudanças e fragmentações sócio-culturais. Segundo Hall (2006), estas transformações 
também mudaram nossas identidades pessoais, perdendo a idéia de sujeito integrado, do que era 
sólido, ocasionando o que é chamado de deslocamento ou descentração do sujeito. “Esse duplo 
deslocamento – descentração dos indivíduos tanto de seu lugar no mundo social e cultural quanto 
de si mesmos – constitui uma ‘crise de identidade’ para o indivíduo” (HALL, 2006, p. 9).

O que está em evidência, é que o sujeito está composto de várias identidades, que vai 
adquirindo através de interconexões com outras culturas e costumes, podendo obter, como 
consequência crises de identidades e contradições do seu eu. Na modernidade, as identidades 
nacionais subordinam as identidades individuais, todavia essas estão se deslocando e comprimindo 
distâncias e tempo (HALL, 2006). Este colapso cultural e identitário estão diretamente ligados ao 
processo de globalização, como defende Hall (2006). 

Como consequência dessa reestruturação nas sociedades e de influências externas, as 
identidades locais têm atingido grande relevância, e novas identidades hibridizadas têm surgido, 
dessa forma a cultura nacional, antes tão centrada, tem se fragmentado. Ora, através do intercambio 
cultural, as identidades hibridizadas, têm produzido culturas novas e complexas. 

O deslocamento de pessoas permite o acesso a diferentes estilos e padrões de vida, que 
acabam por gerar uma hibridização das identidades, cujos elementos compõem um mundo cada 
vez mais globalizado. Linearmente, Teresa Ferreira Rodrigues (2010, p. 113) defende que “ao 
deslocar pessoas e homogeneizar culturas, comportamentos, padrões de vida acesso a determinado 
tipos de bens, a globalização elimina as diferenças entre culturas espacialmente definidas, que 
constituíam as denominadas culturas nacionais”. Portanto, Rodrigues (2010, p. 113) ainda afirma 
que “as migrações são o aspecto mais imprevisível do comportamento humano, por serem mais 
sensíveis às alterações de curto prazo das variáveis económicas, sociais e políticas e porque interagem 
mais directamente com os fenómenos que as influenciam”. Consequentemente, é estabelecida 
a convivência “com novas populações, cuja imprevisibilidade de comportamento complexifica a 
compreensão real dos mesmos e respectivo exercício de previsão” (RODRIGUES, 2010, p. 113).

Os países da Europa Ocidental são os principais receptores dos fluxos migratórios desde a 
Segunda Guerra Mundial, sendo a maioria dos imigrantes oriundos de países islâmicos (TIESLER, 
2009). Até a década de 1980, as preocupações acerca dos imigrantes muçulmanos eram sobre 
questões meramente religiosas. Nas três décadas que se seguiram, e sobretudo, a partir do 11 de 
setembro de 2001, o assunto se tornou mais evidente, ganhando maior relevância e atenção nos 
debates e preocupações dos governantes e acadêmicos. É neste panorama, que se desencadeia o 
principal objetivo deste trabalho no capítulo a seguir: analisar como os mulçumanos residentes na 
Europa Ocidental, são vistos pelas autoridades nacionais, em termos de coesão social e identidade 
nacional.
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A COESÃO SOCIAL E A CONSOLIDAÇÃO DA IDENTIDADE NACIONAL

As forças globais e nacionais justapostas anteriormente, são vistas pelos governantes das 
sociedades europeias ocidentais1 como fatores de ameaça à sua “identidade cultural, autenticidade e 
independência” (ZÚQUETE, 2011, p. 668). Segundo Nina Clara Tiesler (2005) há aproximadamente 
15 milhões de muçulmanos vivendo na Europa ocidental, e este número tem crescido constantemente 
devido aos cidadãos muçulmanos europeus e seus descendentes.

José Pedro Zúquete (2011) afirma que desde a década de 1980, o Islã tem sido alvo dos 
partidos de extrema-direita de alguns países da Europa ocidental – França, Inglaterra e Itália 
–, e esta ideologia se estendeu para os partidos dominantes ou mainstream na última década. 
Questões como a sharia2, a discriminação e submissão das mulheres, e o abatimento de animais 
são os mais relevados e combatidos pelos governantes, o que desencadeou questões para além das 
nações, uma crescente importância aos temas cristãos e discursos pró-judaicos, denunciando a 
incompatibilidade entre os princípios culturais islâmicos e a cultura européia (ZÚQUETE, 2011).

Recusando os mitos da “comunidade muçulmana”, do “diálogo de civilizações” e do “islã 
moderado”, evidenciados e debatidos pelas escolas multiculturalista e do choque de civilizações, 
Henrique Raposo (2009) defende e releva a importância de superar o problema epistemológico 
que consideram os muçulmanos unilateralmente como comunidade e religião. O autor julga ser 
imprescindível elevar as outras identidades islâmicas, como classe, profissões, ideias políticas e 
morais (RAPOSO, 2009). Neste sentido, é necessário reconhecer que ser muçulmano não abrange 
somente a questão religiosa, mas sim fatores ambivalentes que influenciam no estilo de vida, nas 
questões econômicas, políticas e constitucionais. 

Linearmente, como considerou Geert Wilders (apud RAPOSO, 2009, p. 2), “a ideologia do 
Islã coloca os valores ocidentais em causa”. Segundo Christina Schori Liang (apud ZÚQUETE, 
2011), esta ameaça a alguns valores culturais europeus tem gerado a crescente relevância de temas 
acerca do cristianismo. Esta tendência tem o intuito de privilegiar a tradição de uma Europa cristã 
contra a invasão muçulmana. O regresso da identidade religiosa cristã tem se manifestado frente 
à oposição de construção de novas mesquitas, intensificando campanhas contra as práticas e 
políticas que possam reforçar a islamização da Europa (ZÚQUETE, 2011). 

É neste âmbito, que as autoridades nacionais têm despertado a atenção – tanto próprias 
quanto dos cidadãos europeus –, para o fato de que se não houver a promoção de resistência ao 
fundamentalismo islâmico, a Europa Ocidental viria a se transformar na “Eurábia” (BARNES apud 
ZÚQUETE, 2011). Este assunto tem se apresentado recorrente em muitos discursos, interpretando 
a Eurábia como uma “nova entidade geopolítica”, pretendendo a islamização da Europa (ZÚQUETE, 
2011, p. 661). O tema desencadeou a partilha de discursos de pertença e exclusão social, e a 
necessidade de defender a Europa da ideologia imperialista do Islã. Assim, os muçulmanos são 
vistos como “os outros” dentro da cultura autóctone europeia (ZÚQUETE, 2011).

A preocupação em relação às questões do Islã na Europa, tem se manifestado para além dos 
países, atingindo uma proporção mais ampla de uma identidade cultural européia que ultrapassa 

1 Os países da Europa Ocidental que estamos a tratar neste estudo, se dirigem aos países onde o Islã passou a representar um problema e/ou 
ameaça para estes.  Assim, foram designados 3 países da Europa Ocidental onde apresentam-se os principais discursos que rejeitam as práticas 
islâmicas na atualidade: França, Inglaterra e Itália.  

2 Código de Leis Islâmicas.
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os territórios nacionais e fronteiras. Este sentido lato é fruto da coerência entre a necessidade 
coletiva dos cidadãos em resguardar a identidade europeia diante os efeitos da globalização, e 
a luta contra a islamização (ZÚQUETE, 2011). Esta dinâmica e apreensão “pós-nacionalista” 
(ZÚQUETE, 2011, p. 663) estabelece o Islã como uma ameaça à coesão social e cultural das nações 
europeias3. Isto contribuiu para o desenvolvimento de um debate nos círculos das autoridades 
nacionais, que procura reverter a situação do possível desaparecimento das tradições e culturas 
da Europa Ocidental4.     

As distinções existentes entre muçulmanos e europeus acabam por gerar conflitos étnico-
religiosos e conflitos no plano do estatuto pessoal, como afirma Sami Abu-Sahlieh (1998). Estes 
conflitos, segundo o autor, perpassam pelas questões da oração, normas alimentares, Jejum do 
Ramadão, contato entre homens e mulheres, normas de vestuário, liberdade religiosa, impedimento 
do casamento por diferença de religião, poligamia, sucessões, e uma questão que causa a polêmica 
maior entre os europeus: a dominação e discriminação dos homens sobre as mulheres (ABU-
SAHLIEH, 1998, p. 555-560). Diante destas dissemelhanças, depara-se com alguns muçulmanos 
que se recusam a integrar social e culturalmente a alguns costumes comuns europeus, mostrando-
se, muitas vezes, intolerantes. Esta não aceitação desencadeou uma discussão entre as autoridades 
nacionais europeias, as quais reivindicam que os países islâmicos devem conceder – dentro de 
seus países – aos cristãos direitos iguais aos que os muçulmanos possuem dentro da comunidade 
europeia (ZÚQUETE, 2011). 

Como foi possível apreender, as práticas culturais islâmicas geram conflitos de estatuto pessoal 
e étnico-religiosos (ABU-SAHLIEH, 1998). Dentre as práticas que se apresentam mais rejeitadas 
e combatidas pelas autoridades nacionais europeias5 estão as que dizem respeito à submissão das 
mulheres, ao uso do véu islâmico (hijab) e ao ritual de abate de animais para o consumo de carne 
halal (o que é lícito). As desigualdades e discriminações contra as mulheres nas comunidades 
islâmicas têm trazido o debate nos Estados Europeus6 acerca dos temas relativos aos seus direitos, 
principalmente em França (ABU-SAHLIEH, 1998; ZÚQUETE, 2011). Os casamentos forçados, os 
crimes de honra, a mutilação genital feminina e o uso do véu são os temas mais questionados e 
contra-argumentados pelos governantes de Estados da Europa ocidental7 (ABU-SAHLIEH, 1998; 
ZÚQUETE, 2011). Estes governantes acreditam que estas ações objetivam a exclusão social e a 
restrição do direito de liberdade das mulheres. De acordo com Zúquete (2011, p. 665), para os 
representantes dos partidos europeus, a opressão das mulheres “é incompatível com os costumes 
e atitudes morais de uma civilização ocidental superior que se bate pela igualdade dos gêneros”, 
pela democracia e respeito pelos outros. 

Outro costume islâmico que tem adquirido real atenção é o consumo de “carne halal” 
(ZÚQUETE, 2011, p. 667). Este tipo de carne é feita pelo abate e degolamento ritualizado de 
animais. A extrema-direita e os grupos de defensores dos animais têm denunciado constantemente 
este método de abate, que julgam ser desumano. A Áustria, a Itália e a França estão fortemente 
empenhados na efetivação destas denúncias (ZÚQUETE, 2011).
3 Nações cujas o Islã é visto como problema e ameaça, como já referenciamos anteriormente: França, Inglaterra e Itália.
4 Nações cujas o Islã é visto como problema e ameaça, como já referenciamos anteriormente: França, Inglaterra e Itália.
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid.
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Perante a estes conflitos, tem-se desenvolvido em territórios de nações europeias8, debates 
direcionados para a discussão de normas e princípios relativos às questões acerca das Identidades 
Nacionais e sentimento de pertença. Neste sentido, políticas públicas e reformas de cidadania 
têm sido desenvolvidas como formas de justificações culturais que procuram estabelecer um 
sentido de pertencimento e possibilidades de integração à sociedade. Estas medidas estão sendo 
tomadas devido à forte influência de se pensar o Islã como uma “ameaça à segurança e aos valores 
europeus” (ZÚQUETE, 2011, p. 671). A tendência de identificar o islamismo à falta de segurança 
e ameaçador à identidade nacional europeia, vem evidenciar e trazer à discussão duas questões 
que têm adquirido real importância nas preocupações dos governantes e cidadãos europeus: a 
possibilidade de uma Europa muçulmana e o risco à segurança. Estes assuntos serão discutidos e 
elucidados no capítulo a seguir.  

A AMEAÇA DA SEGURANÇA A “DECADÊNCIA” EUROPEIA (RAZÕES DEMOGRÁFICAS)

Depois do atentado terrorista de 9 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, os muçulmanos 
passaram a representar sinônimo de problema de segurança (RAPOSO, 2009). O mesmo se deu 
nas sociedades ocidentais europeias9, principalmente a partir dos acontecimentos que decorreram 
em 11 de Março de 2004 em Madrid, 07 de Julho de 2009 no metro em Londres e dos motins em 
Paris (RAPOSO, 2009). Segundo Raposo (2009, p. 4), “o Jihadismo10 terrorista é uma realidade 
que marca os muçulmanos de hoje”, tendo a Europa como “um dos palcos globais centrais da Jihad 
global levada a cabo pelos islamitas” (RAPOSO, 2009, p. 9). 

Os muçulmanos responsáveis pela jihad global na Europa, de acordo com Reuven Paz (apud 
RAPOSO, 2009), não são oriundos dos países islâmicos, mas sim apoiantes locais como jovens 
nascidos na Europa e exilados radicais. Estas pessoas receptíveis de idéias radicais, ao se estabelecerem 
na Europa, vêem no fundamentalismo o mecanismo de fortalecer e resguardar a sua identidade 
nacional, étnica e religiosa. Portanto, o Islã procura na Europa, meios que, segundo Riva Kastoryano 
(2005, p. 155), “intensificam o desenvolvimento de um sistema de solidariedade baseado na 
religião”. Os grupos e indivíduos muçulmanos que vivem em diferentes países europeus, formam 
comunidades que se identificam e compartilham interesses e costumes territoriais, religiosos e 
linguísticos comuns (KASTORYANO, 2005). Essas comunidades perpetuam uma ideologia islamita 
coletiva, que de acordo com Raposo (2009, p. 10), “consagra o desenvolvimento de um Estado 
Islâmico dentro do Estado Europeu de acolhimento”. É possível notar assim, a intolerância por 
parte dos muçulmanos em relação aos princípios democráticos, na recusa da soberania dos Estados 
e de integração na sociedade europeia (RAPOSO, 2009). Deste modo, desenvolveu-se a criação de 
um “euro-islã” por parte dos jovens muçulmanos nascidos na Europa, que busca a propagação de 
uma nação imaginária, ou umma11. (RAPOSO, 2009). 

O crescimento destes conflitos desencadeados por apoiantes locais do Islã se dá paralelamente 
ao crescimento constante do número de cidadãos muçulmanos europeus e seus descendentes nascidos 

8 No caso deste trabalho, refere-se a França, Inglaterra e Itália. No entanto, de acordo com Zúquete (2011), Henrique Raposo (2009), e Abu-
Sahlieh (1998) em Aústria, Dinamarca e Suíça, também tem se desenvolvido estes debates.

9 No caso deste trabalho, refere-se a França, Inglaterra e Itália.
10 Jihad é uma palavra árabe que significa empenho. No entanto, normalmente a palavra é interpretada como “Guerra Santa”.
11 Umma é uma palavra árabe que significa Nação. 
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nos países europeus respectivos (TIESLER, 2005). Estes indivíduos nasceram e/ou foram criados 
na Europa, o que acaba por resultar em um revivalismo religioso perante a sociedade liberal em que 
vivem (RAPOSO, 2009). A questão do crescimento constante do número de cidadãos muçulmanos 
na Europa vem a chamar a atenção para o seguinte problema: a ideia de declínio da Europa. 

Em discursos dos partidos de extrema-direita e dos partidos dominantes12, a “decadência” 
das sociedades europeias, se destaca como uma possibilidade real de efetivação (ZÚQUETE, 
2011). Isto porque, segundo os seus líderes governamentais, os sinais deste “desaparecimento” 
são perceptíveis diante das ameaças que as forças globais estabelecem sobre a identidade cultural 
e independência da Europa (ZÚQUETE, 2011). Defendem ainda, que a Europa passará a ser uma 
República Islâmica. Ideias como esta são encontradas também em blogs na internet, que confirmam 
que a França já é a Eurábia13, diante às inúmeras exigências e manifestações dos muçulmanos nas 
questões políticas, religiosas, sociais e culturais.

Segundo Nick Griffin (apud ZÚQUETE, 2011) o principal motivo que impõe esta ameaça de 
decadência da Europa é a imigração massiva acompanhada pela elevada taxa de nascimento dos 
muçulmanos, perante à taxa “suicidamente baixa” de natalidade das sociedades europeias ocidentais. 
Analogamente às razões demográficas e à imigração descontrolada, algumas políticas multiculturais 
que evidenciam o ocidente como o causador das reações islamitas radicais, provocarão mudanças 
profundas nas nações da Europa Ocidental (RAPOSO, 2009; ZÚQUETE, 2011). Walter Laqueur 
(apud ZÚQUETE, 2011) acredita que o que estabelece a dificuldade de reversão do problema, foi 
a Europa ter percebido tardiamente a eminência das imposições e manifestações islâmicas em 
seu território.

Alguns autores defendem ainda a possibilidade da explosão de uma futura guerra civil de 
reação autóctone e, por conseguinte, a recolonização da Europa pelo Islã (ZÚQUETE, 2011). Esta 
lógica é evidenciada por Niall Ferguson (2006), diante ao crescimento de uma sociedade muçulmana 
jovem no Sul e Leste do Mediterrânio, que vem impondo os seus costumes discretamente nestas 
regiões. Todavia, o que realmente é verificável, é o problema que se assume sobre o declínio europeu, 
que por sua vez, é imposto principalmente pela imigração desregrada e por razões demográficas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho buscou elucidar como o “ser muçulmano” na Europa é visto pelas autoridades 
nacionais, em termos de coesão social e identidade nacional. Neste sentido, foi visto que a identidade 
cultural tem passado por transformações na pós-modernidade, se fragmentando. Isto acontece 
devido ao intercâmbio cultural desencadeado por forças que compõem um mundo cada vez mais 
globalizado. Portanto, por meio do acesso a diferentes estilos e padrões de vida, e da hibridização 
das identidades culturais, foram produzidas culturas novas e complexas, que acabam por eliminar 
as distinções das identidades nacionais, que antes eram bem definidas. 

Esta fragmentação da Identidade Nacional é vista pelos governantes como fatores de ameaça 
à sua identidade cultural. Estas questões têm movido a eclosão de discursos e debates intensos nos 

12 No caso deste trabalho, refere-se aos partidos dos seguintes países: França, Inglaterra, Itália. 
13 Disponível em: http://shalom-israel-shalom.blogspot.pt/2012/02/franca-ja-e-eurabiao-islao-conquista.html. (20 Jun. 2012)
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governos das nações europeias14, que por sua vez, tem promovido o estabelecimento de normas 
e políticas públicas que visam fomentar a identidade cultural e o sentimento de pertença. Neste 
sentido, os discursos das autoridades perpassam, principalmente, pelo combate a questões como a 
sharia, a discriminação e submissão das mulheres, o uso do véu islâmico, e o abatimento de animais. 
Estes conflitos acabaram por promover crescente importância aos temas cristãos, relevando a 
justificativa que as sociedades europeias ocidentais15 partilham de uma identidade cristã, e que 
preservam os valores morais do cristianismo.

Diante deste panorama, surge a tendência na Europa Ocidental16 de se pensar o Islã como 
uma ameaça a alguns valores comuns europeus, e principalmente à segurança. As questões 
acerca da relação entre o Islã e a segurança na Europa ganhou força a partir dos atentados de 11 
de Março de 2004 em Madrid, de 07 de Julho de 2009 no metro de Londres, e dos Motins em 
Paris, perpetuando a Europa como possível palco central da Jihad  global. Portanto, este é um 
dos principais motivos da construção da imagem terrorista que está intrinsecamente ligada ao 
Islã nos dias de hoje, e o contexto no qual se desenrola os principais debates acerca do tema. Isto 
nos leva à seguinte reflexão: Considerar o Islã como sinônimo de ameaça à segurança tem real 
fundamento? É claro relacioná-los depois dos atentados acima citados, todavia, é necessário parar 
de pensar o Islã somente como comunidade e religião, e passar a pensá-los como pessoas, como 
defende Henrique Raposo (2009). Isto porque há os muçulmanos fundamentalistas radicais, que 
sim, agem em prol de conflitos e de fomento às guerras, tanto contra outros muçulmanos quanto 
contra ocidentais. Mas também, há muçulmanos que respeitam outras culturas, religiões, práticas 
e estilos de vida. Para chegar à resposta desta questão seria necessário o desenvolvimento de outro 
trabalho, com metodologias e objetivos específicos que pudessem alcançar as respostas necessárias 
para a sua realização.   

Ainda neste âmbito, é relevante ressaltar que o risco à segurança está intrinsecamente ligado 
aos muçulmanos que vivem na Europa, e que são apoiantes locais e promotores do fundamentalismo 
islâmico no país de acolhimento. O número crescente dos muçulmanos europeus acabou por 
desencadear outra preocupação, que adquiriu real importância entre os governantes, e que diz 
respeito à iminência de um Estado Islâmico dentro do Estado Europeu. Contudo, o problema 
que se assume é a possível decadência da Europa, que vem sendo pressionada, sobretudo, pela 
imigração massiva e por razões demográficas. Estes problemas adquiriram real importância nas 
preocupações e políticas do governo europeu17, promovendo políticas que visam resguardar e 
valorizar a Identidade Nacional, de modo que possam impedir o domínio das práticas islâmicas 
na Europa, bem como o declínio destas nações.  

14 No caso deste trabalho, refere-se a França, Inglaterra e Itália. No entanto, de acordo com Zúquete (2011), Henrique Raposo (2009), e Abu-
Sahlieh (1998) em Aústria, Dinamarca e Suíça, também tem se desenvolvido estes debates.

15 No caso deste trabalho, refere-se a França, Inglaterra e Itália.
16 Ibid.
17 No caso deste trabalho, o governo europeu citado refere-se aos governos de França, Inglaterra e Itália.



O ISLÃ SOB A ÓTICA DAS AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS EUROPEIAS... 569

diagramação: letra1@editoraletra1.com

Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 560-569. ISBN 978-85-63800-17-6

REFERÊNCIAS

ABU-SAHLIEH, S. Conflitos entre Direito Religioso e Direito Estadual em Relação aos Muçulmanos 
Residentes em Países Muçulmanos e em Países Europeus. Análise Social, vol. XXXIII, n. 146 - 147, pp. 
539-561, Lisboa, 1998.

BATISTA, Cláudio M. Memória e Identidade: Aspectos relevantes para o desenvolvimento do turismo 
cultural. Caderno Virtual de Turismo, volume 5, nº 3, 2005.

BRESCIANE, Maria Stella Martins. O charme da ciência e a sedução da objetividade: Oliveira Vianna entre 
intérpretes do Brasil. 2ª Edição, Editora UNESP, São Paulo, 2007.

FERGUSON, N. The March of Islam. The Sunday Telegraph. 2006. Disponível em: http://www.telegraph.
co.uk/culture/3652572/The-march-of-Islam.html# (17 Jun. 2012)

GOODY, J. Os Taliban, Bemiyan e Nós: o outro islâmico. Análise Social, vol. XXXIX, n. 173 (Inverno), pp. 
769-780, Lisboa, 2005.

HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Editora DP&A, Rio de Janeiro, 2006.

KASTORYANO, R. Participação e Cidadania Transnacionais: os imigrantes na União Europeia. In: BARRETO, 
A. (org.). Globalização e Migrações. Imprensa de Ciências Sociais, Lisboa, 2005.

MORAES, A. Notas Sobre Identidade Nacional e Institucionalização da Geografia no Brasil. Estudos Históricos, 
vol. 4, n. 8, pp. 166-176, Rio de Janeiro, 1991. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.
php/reh/article/view/2322/1461. (27 Jun. 2012)

RAPOSO, H. O Islamismo nas Sociedades Europeias: os mitos da “comunidade muçulmana”, do “diálogo 
de civilizações” e do “islão moderado”. Relações Internacionais [online], n. 22, pp. 63-82, Lisboa, 2009. 
Disponível em: http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/pdf/ri/n22/n22a06.pdf. (13 de Jun. 2012)

RODRIGUES, T. Dinâmicas Migratórias e Riscos de Segurança: a velha Europa. Relações Internacionais 
[online], n. 26, pp. 113-129, Lisboa, 2010. Disponível em: http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/pdf/ri/
n26/n26a10.pdf. (13 de Jun. 2012)

SANTOS, R. O Encanto da Lagoa: O imaginário histórico-cultural como elemento propulsor para o Turismo 
Cultural na Lagoa Encantada. Dissertação (Mestrado em Cultura e Turismo) – Departamento de Cultura 
e Turismo, Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, 2004. 

Shalom Israel. Disponível em: http://shalom-israel-shalom.blogspot.pt/2012/02/franca-ja-e-eurabiao-
islao-conquista.html. (20 Jun. 2012)

TIESLER, N. Novidades no Terreno: muçulmanos na Europa e o caso português. Análise Social, vol. XXXIX, 
n. 173, pp. 827-849, Lisboa, 2005.

___________. Religião e Pertença em Discursos Europeus: conceitos e agentes muçulmanos. Análise Social, 
vol. XLIV, n. 190, pp. 17-42, Lisboa, 2009. 

ZÚQUETE, J. Novos Tempos, Novos Ventos? A Extrema Direita Europeia e o Islão. Análise Social, vol. XLVI, 
n. 201, pp. 653-677, Lisboa, 2011.



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 570-580. ISBN 978-85-63800-17-6

diagramação: letra1@editoraletra1.com

TERRITORIALIDADES DO VOTO PARA DEPUTADO ESTADUAL E 
FEDERAL EM IVAIPORÃ/PR

TERRITORIALITIES OF THE VOTE FOR STATE AND FEDERAL MEMBER IN IVAIPORÃ/PR/BRAZIL

CLEITON COSTA DENEZi & MÁRCIA DA SILVAii

Universidade Estadual de Maringá
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RESUMO. O presente trabalho foi pensado a partir da necessidade de se compreender como se organizam os grupos 
políticos, especificamente para as eleições para deputado estadual e federal sobre o território e quais estratégias utilizam 
para assegurar o voto sobre determinada área a partir do município de Ivaiporã/PR. A hipótese é que para garantir o 
controle do voto sobre o território, os grupos de poder político se utilizam de territorialidades, ao se organizarem em 
grupos homogêneos com partidos políticos e coligações e a formação de redes geográficas dos grupos do poder local 
com grupos externos ao município. Para tanto, foi utilizado como procedimento metodológico dados do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) da votação para deputados estaduais e federais dos anos de 1998, 2002 e 2006.  A partir dos 
dados do TSE dos resultados das eleições municipais e gerais em Ivaiporã foram identificados os principais grupos de 
poder presentes no município. Ainda foi possível constatar a preferencia do voto no candidato local nas eleições para 
deputado estadual e federal e ainda a escolha de candidatos que possuem vínculo com representantes locais. Dessa 
forma, se apresenta a territorialidade enquanto lógica de pertencimento ao local e a estratégia de construção de redes 
geográficas por meio de vínculos entre candidatos de outras regiões com os grupos políticos locais, prefeitos; vereadores 
e demais lideranças para assegurar uma votação significativa para candidatos a deputados estaduais e federais.

Palavras-chaves. Voto, Território, Territorialidade, Redes, Ivaiporã.

ABSTRACT. The present work was designed from the need to understand how to organize political groups, specifically 
for the elections for state and federal representative on the territory and which strategies to use to ensure the vote on 
a given area from the municipality of Ivaiporã / PR. The hypothesis is that to ensure voting control over the territory, 
political power groups make use of territoriality, to organize themselves into homogeneous groups with political 
parties and coalitions and the formation of geographical networks of local power groups with external groups to 
municipality. Therefore, it was used as the data of the Supreme Electoral Tribunal (TSE) of voting for state and federal 
deputies of the years 1998, 2002 and 2006 From the data of the TSE and the results of the municipal elections in 
Ivaiporã methodological procedure were identified major power groups present at the council. Yet been possible to 
establish the preference vote in local candidate in elections for state and federal congressman and even the choice 
of candidates that have ties with local representatives. Thus, we present the logic of territoriality as belonging to 
the site and building strategy of geographical networks through links between candidates from other regions with 
local political groups, mayors; councilors and other leaders to ensure a meaningful vote for candidates for state and 
federal representatives.

Keywords. Vote, Territory, Territoriality, Networks, Ivaiporã.

INTRODUÇÃO

A temática do trabalho se produz sobre os diferentes processos políticos, especificamente, a 
disputa que se trava entre grupos de poder para o controle de uma área. Desvendar como ocorre 
a organização em rede de alguns grupos de poder sobre determinada área para o controle do voto 
é a problemática e o fio condutor que direciona as reflexões do presente trabalho. 

LOCALISMO, NACIONALISMO, REGIONALISMO E GLOBALISMOEIXO III
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Tal necessidade levou a pensar sobre a organização da sociedade por meio de grupos de 
interesses e o processo político que é travado no meio em que vivem.  Portanto, essa reflexão torna-
se uma problemática no que tange a forma que determinados atores se organizam enquanto grupos 
de poder político no espaço geográfico para controle do voto. Assim, há os atores territorializados 
em determinado espaço por meio das classes sociais, instituições políticas, partidos políticos, 
movimentos sociais, sindicatos, iniciativa privada e setor público, com suas possíveis articulações 
em rede, constituem o meio para constituição dos grupos de poder e suas territorialidades em 
determinada área.

O objetivo do presente trabalho é compreender a formação de territorialidades dos grupos 
de poder político no município de Ivaiporã/PR e as redes geográficas com grupos externos para 
controle do voto em determinada área. Para tanto é necessário identificar os grupos de poder local, 
entender como se originaram as territorialidades de cada grupo, por meio dos atores sociais que 
compõem cada grupo e a vinculação deste em redes geográficas com outras escalas de poder. A 
partir das desigualdades e diferenças entre os grupos de poder, pode-se trazer para o debate as 
territorialidades dos grupos de poder político em Ivaiporã, demonstrar como elas se constroem 
por meio dos campos de força e pela organização de redes no município para controle do voto. 

O município, enquanto território jurídico/político, se organiza por instituições (Prefeitura/
Secretária e Câmara de Vereadores, partidos políticos, associações diversas e etc.) que tem por 
finalidade normatizar, organizar, intermediar e produzir o espaço delimitado. Há dessa maneira o 
exercício do poder legitimado pelo bem comum, por instituições que formam o poder municipal, 
ocupado por um determinado grupo no executivo e partilhado no legislativo, que representa 
diferentes setores e as minorias que também se fazem representadas e que se legitimam pela 
vontade popular por meio das eleições. 

As eleições, representam o ápice da disputa para gerir o espaço, onde os grupos de poder se 
articulam de forma mais intensa e se tornam evidentes as relações e as redes que se estruturam 
para defender os interesses de cada grupo de poder, estabelecendo territorialidades e produzindo 
o território. Para tanto, escolhemos para análise a eleição para deputados estaduais e federais, 
para verificar a organização local e articulação com outras escalas de poder e o estabelecimento 
de redes geográficas a partir do município de Ivaiporã.

Busca-se examinar a formação das territorialidades dos grupos de poder político, identificadas a 
partir da evolução histórica e da formação territorial do município, das características econômicas 
e a consolidação de grupos de poder político e sua vinculação com outras escalas (redes). Para 
tanto é abordado o município de Ivaiporã como ambiente social, formado por diferentes atores 
territorializados que possuem as mais diversas aspirações em relação a forma que se deve organizar 
e produzir o espaço. 

Para identificar os principais atores políticos presentes em Ivaiporã foram utilizados dados 
das eleições para prefeito e vereador. Para identificar a influência externa e os vínculos estabelecidos 
de outras escalas, ou seja as redes geográficas, para Ivaiporã e vice-versa foram utilizados dados 
das eleições para deputados federais e estaduais de 2010, 2006 e 1998, a partir desses dados 
identificamos os candidatos a deputados mais votados e a partir de entrevistas levantamos os 
vínculos e as redes que se estabeleceram para os pleitos mencionados.
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CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O município de Ivaiporã está inserido na Mesorregião Norte Central Paranaense e 
respectivamente na Microrregião de Ivaiporã (Mapa 1). Segundo dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE, 2011), publicadas pelo diário oficial, Ivaiporã se localiza a uma 
latitude de 24º14‘52‘’ S e uma longitude de 51º41‘05 ‘’ W. Conta com uma população de 31.816 
habitantes, 23.559 eleitores segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral de 2012 e uma área 
de 431,502 km².

Mapa 1 - Localização do Município de Ivaiporã

Organizado por: DENEZ, Cleiton Costa (2013).

Fonte: IBGE (2013).

A formação e a consolidação do aglomerado urbano que se tornaria  Ivaiporã foram 
condicionadas pelo processo de colonização efetivado pela Sociedade Territorial Ubá (STUL). A 
localidade logo tornou-se a sede da companhia colonizadora centralizando os serviços de topografia, 
terraplanagem, aberturas de vias e a comercialização dos lotes urbanos e rurais. Dessa forma, a 
companhia iniciou o loteamento e a colonização dirigida com a comercialização dos lotes rurais e 
urbanos seguindo o modelo da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná (CMNP) promovendo 
a ocupação da área. A ocupação foi realizada com a comercialização de pequenos lotes e com prazo 
e parcelamento para o pagamento. Quanto mais colonos comprassem e cultivassem as terras 
melhor para o empreendimento e para o processo de ocupação e a manutenção de um comércio 
local e serviços para formar e manter os núcleos urbanos.
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O loteamento organizado pela STUL era um negócio imobiliário, cuja ocupação valorizava as 
terras garantindo o lucro da Companhia. A STUL concedia uma série de facilidades de pagamentos, 
com condições de até quatro anos de parcelamento, com o tamanho das propriedades em média 
de nove alqueires. 

Por volta de 1942 alguns colonos vindos da região de Pitanga, outros vindos da região de 
Cerro Azul, e depois os colonos vindos de São Paulo e Minas Gerais fixaram residência em um 
local denominado de Campo Verde formando um aglomerado, que depois passou a ser chamado 
de Queimada, devido a queimada de um grande taquaral que existia na localidade. Por volta de 
1945 recebeu o nome de Cruzeiro, pelo cruzeiro que indicava a entrada de um cemitério. 

Nesse período, as pessoas que vinham de Pitanga e Manoel Ribas encontravam as que 
tinham atravessado o rio Ivaí vindas do norte do Paraná e do estado de São Paulo. Essa reunião 
de diferentes culturas foi resultado do encontro das frentes pioneiras na região. Posteriormente 
a STUL promoveu o incentivo à vinda de imigrantes para adquirir a própria terra e cultivar café, 
sendo a maioria do norte do Paraná e do estado de São Paulo.

Em 1952 foram construídas três casas de madeira para atender os serviços de escritório e 
administração da companhia em Ivaiporã e em seguida construída um grande barracão para abrigar 
os veículos, tratores e oficina da STUL, as dependência da sede da companhia foram construídas 
ao lado do povoado de Sapecado, contribuindo para o crescimento da localidade e alterando a 
dinâmica local, já que anteriormente a área foi ocupada por posseiros que vieram do sul do estado.

Antes de a localidade ter seu nome definitivamente batizada de Ivaiporã passou para várias 
denominações. O primeiro aglomerado recebeu o nome de Queimada, devido o incêndio de um 
taquaral que havia na área. Em 1945 a localidade passou a ser denominada de Cruzeiro, devido 
uma cruz que indicava o local de construção do primeiro cemitério. Com a rápida expansão da 
localidade incipiente passou a ser conhecida por Sapecado com a sua elevação para distrito de 
Pitanga, recebendo a partir de então a denominação de Ivainópolis em 1951. Em 1955 com a 
criação do Município de Manoel Ribas, o distrito de Ivainópolis mudou seu nome para Ivaiporã 
por sugestão de Araci Barbosa Ferraz, esposa de Bráulio Barbosa Ferraz. 

Nesse período, a malha municipal do Estado do Paraná começava a se fragmentar com a 
evolução dos municípios se diferenciando no decorrer das décadas com a criação de novos municípios. 
Na década de 1940 existiam no Paraná cinquenta e cinco municípios, localizados em sua maioria 
na porção leste do Estado, no Norte, Noroeste e Sudoeste do Paraná persistiam um grande vazio 
populacional. Em 1950 com a colonização do norte do Paraná e com a implementação da atividade 
cafeeira o número de município cresceu de 81 para 220 municípios, destes, 46 apresentavam uma 
população inferior a 20.000 habitantes, demonstrando o crescimento de municípios médios. Com 
projetos de colonização aparecem também os municípios essencialmente rurais e a concentração 
de pequenos municípios.

O município de Ivaiporã surge em meio a essa conjuntura, consolidando-se com um ambiente 
social formado pela ocupação de posseiros, pelo loteamento e comercialização de lotes rurais e 
urbanos dirigido pela STUL, pela atividade cafeeira e por outras atividades que se estabeleciam 
atreladas a estas, como a instalação de madeireiras, comércio de secos e molhados e etc.
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Com esse ambiente e sujeitos sociais presentes em Ivaiporã começavam a organização dos 
segmentos da localidade para a emancipação política a partir da aglutinação de forças para viabilizar 
o município de Ivaiporã. 

TERRITORIALIDADES E REDES DO PODER POLÍTICO 

A reprodução da sociedade ocorre com as mudanças resultantes dos processos políticos, 
econômicos e culturais, onde os fatores locais e extra-locais influenciam diretamente nas relações 
sociais estabelecidas historicamente. O município de Ivaiporã é produto e condicionante das 
territorialidades dos grupos de poder político, já que no confronto e nas contradições, por meio 
das eleições, da composição do legislativo e pela pressão dos demais grupos de poder se define o 
que será implementado pelo poder local.  

 Os diferentes grupos políticos organizam-se para chegar ao poder por via dos partidos 
políticos e sua articulação ocorre por meio da formação de redes geográficas para o controle do 
voto que representam diferentes setores da sociedade e, assim, diferentes interesses que ora 
convergem ou divergem. Essa organização possui caráter geográfico, com estratégias de controle 
de determinadas áreas que se articulam por meio de redes. 

A formação de redes de grupos de poder político ocorre por meio de relações que se desenvolvem 
em uma trama complexa de alianças, conflitos e contradições nos “jogo de interesses” pela busca 
do poder e/ou pela sua manutenção. Neste sentido, pode ser destacado um processo relacional, 
como propõe Raffestin (2009), onde existem atores, elementos e variantes para explicar as 
transformações condicionadas pela articulação entre os grupos de poder. 

As diferenças expressas pelas relações sociais podem ser analisadas pelas territorialidades, como 
o resultado das forças que atuam no território, um conjunto complexo de interações estabelecidas 
pelas pessoas do seu lugar de vida, dos espaços sociais, culturais, utilização de recursos, e também 
dos agentes exógenos e endógenos.

O território é produto da correlação de diferentes forças que atuam sobre o espaço, forças 
que formam diferentes territorialidades que preenchem os grupos de poder de significado por um 
conjunto de relações que o dota de identidade e os diferenciam dos demais. O espaço se torna uma 
arena conflituosa de disputas movida por diferentes interesses de grupos que buscam o controle 
dos recursos e meios para sua manutenção e expansão. 

É inegável o conteúdo político da territorialidade, que para os “humanos é uma poderosa 
estratégia geográfica para controlar pessoas e coisas por meio do controle de áreas” (SACK, 2013. 
p. 63). As redes geográficas se estabelecem pela articulação e vinculação de pessoas, grupos, 
instituições etc. para controlar áreas por meio de linhas, fluxos e nós. Da mesma forma, podemos 
destacar que não é apenas o controle de áreas que define o conceito de territorialidade, a mesma 
que se produz por meio da identidade e se manifesta nas relações espaciais permeadas de aspectos 
sociais de caráter econômico, cultural e político. 

As relações sociais se territorializam por meio da apropriação do espaço com diferentes 
atores, entre esses, os grupos de poder políticos. É comum que as pessoas se organizem em grupos 
e formem redes para diferentes fins, em torno de determinados interesses e em diferentes escalas, 
em relações que envolvem poder e cooperação e entre diferentes atores. 
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A produção de territorialidades ocorre pelas manifestações sociais sobre o espaço na 
constituição de um território e que se reproduzem em seu interior ao longo do tempo. Em Saquet 
(2010), a territorialidade “tem alterações no tempo histórico, no mesmo e em diferentes lugares, de 
maneira relacional” (SAQUET, 2010, p. 149). A territorialidade é construída de forma relacional e 
representa a ação no interior do território ou na produção de territórios. “Se manifesta em todas 
as escalas espaciais e sociais; ela é consubstancial a todas as relações e seria possível dizer que, de certa 
forma, é a face vivida da face agida do poder” (RAFFESTIN, 1993, p. 161-162). 

As territorialidades podem se manifestar de diferentes formas, condicionadas e influenciadas 
pelos grupos que ocupam o território e vice-versa. No interior dos territórios se produzem 
territorialidades que, segundo Saquet (2004), é tudo o que ocorre diariamente em determinadas 
áreas e as preenchem de significados. Saquet (2004) relaciona a identidade com as relações 
de afetividades juntamente com a vida em sociedade que constroem um campo simbólico. A 
identidade na Geografia, desta forma, é a territorialidade que se manifesta por meio das relações 
sociais, econômicas, políticas e culturais no espaço. As territorialidades têm como resultado a 
territorialização e, no território, há diferentes campos de força, diferenciando-o dos demais e 
dando lhe homogeneidade e heterogeneidade.  

Essas territorialidades estão em constante processualidade, ou seja, elas se modificam com 
o tempo, a partir das contradições e dos vários campos de forças que se relacionam no interior e 
fora do território. Nesse contexto, se estabelecem também as redes, já que linhas e nós podem ligar 
regiões, conectar, produzir e integrar territórios, essa perspectiva de análise leva a denominação 
de redes geográficas, já que é levado em conta na análise a espacialidade da redes. Para Corrêa 
(2012), a espacialidade qualifica uma rede social em termos geográficos. Uma rede se caracteriza 
pela circulação, com pontos articulados, transportando pessoas, mercadorias e informações. 
Quando é considerada a espacialidade com localizações qualificadas, e interações espaciais entre 
elas e controle de unidades, envolvendo informações, capital, pessoas e mercadoria se caracteriza 
com uma rede geográfica. Podem ser definidas assim, as mais variadas redes geográficas, como uma 
rede de cidades, uma rede de empresas, que possui sede em um determinado país e com suas filiais 
em várias outras partes do globo e conectada por fluxos de transportes e comunicações. Corrêa 
(2012) destaca as redes bancárias, de partidos políticos, dos diversos órgãos do Estado (ministério, 
delegacia regional, unidade local), são entre outros, os inúmeros exemplos de redes geográficas.  
Os campos de força podem ser notados nos diferentes processos relacionais, como a organização 
de redes de poder que se articulam de forma geográfica para assegurar o controle do voto. 

VINCULO TERRITORIAL DO VOTO DOS CANDIDATOS A DEPUTADOS FEDERAIS ESTADUAIS 
EM IVAIPORÃ 

Antes de discutirmos a vinculação dos atores locais de Ivaiporã com outras esferas de poder é 
necessário identificarmos alguns atores locais, para tanto recorremos às últimas eleições com dados 
do Tribunal Regional Eleitoal (TRE) e mandatos municipais. Para a eleição de 2000 foi eleito Prefeito 
Pedro Wilson Papin (PTB) com 6.880 votos, concorrendo com Geomar Torres Pereira (PPB), 5.648 
votos e com Melvis Muchiuti (PSDB), 5.328 votos.  Para a Câmara de vereadores foram eleitos pelo 
PT/PMDB/PV: Celestino Alves de Souza Junior e Cyro Fernandes Correa Junior. No PSDB/PRP/
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PSL: Luiz Carlos de Oliveira; Leonil Garcia e Eder Lopes Bueno. No PPB/PFL: Mário Hort e Antônio 
Vila Real e no PTB: Benedito Vieira da Silva. Em 2004 concorreram Célio Pereira (PMDB), eleito 
com 9.019 votos, Pedro Wilson Papin (PSDB) com 5.633 votos e Geomar Torres (PPS) com 2.779 
votos.  São eleitos para o legislativo pelo PMDB: Ademar Soares de Souza; Edison José de Brito e 
Antônio Vila Real. No PT Lourdes José de Assunção Mancia. Pelo PSDB/PSB: Geovane Pedroso. 
PTB/PFL: Antônio Alves (PTB) e Luiz Gustavo Chaves (PFL). PSL/PPS/PRP: Roberto Balbino da 
Silva (PPS) e Edivaldo Aparecido Montanheri (PRP). Em 2008 concorreram Cyro Fernandes Correa 
Junior (PT), eleito com 7.032 votos, Pedro Papin (PSDB), com 6.341 votos; José Narciso de Melo 
(PMDB) com 3.081 votos; Juviniano Florença Neto (PRP) com 1.382 votos. 

Até aqui, foi possível apresentar alguns atores políticos de Ivaiporã, partidos políticos e 
grupos políticos que se articulam para disputar o eleitorado no município e que se vinculam 
com outras esferas de poder. Os principais grupos políticos compõem o PMDB, PT e o PSDB. Em 
algumas eleições por parte de algumas lideranças há a troca de partidos e articulação de alianças 
dependendo do momento eleitoral. É possível destacar alguns agrupamentos secundários que 
compõem o PTB, PP, PSC, PRP, PPS, PDT, DEM, PRB nas eleições municipais e da mesma forma nas 
eleições para deputado estadual e federal. É possível identificar a partir dos resultados eleitorais 
obtidos em Ivaiporã a presença de três grupos políticos, Orlando Pessuti representando o PMDB, 
Pedro Papin representando o PSDB e Cyro Fernandes representando o PT. Cada grupo é produz por 
meio de suas territorialidades um campo de força política em Ivaiporã, o PMDB reúne um grupo 
do alto empresariado, profissionais liberais e produtores rurais; O PT é formado principalmente 
por professores da rede estadual, pequenos comerciantes, profissionais liberais e produtores rurais, 
já o PSDB é composto por segmentos do empresariado e profissionais liberais. 

Além das eleições municipais é possível analisar a presença de candidaturas locais a deputados 
estaduais e federais. O primeiro a conseguir se eleger representando o município e a região de 
Ivaiporã foi Orlando Pessuti em 1982, pelo então Movimento Democrático Brasileiro (MDB), se 
reelegendo em 1986, 1990, 1994, 1998 para o mesmo cargo. Orlando Pessuti concorreu em 2002 
como vice-governador na chapa de Roberto Requião (PMDB), sendo eleito na oportunidade e 
reeleito em 2006, assumindo o governo do estado no final de 2010, quando Requião renunciou 
ao cargo para concorrer ao senado. 

A partir de dados da eleição de 1998, é possível verificar a presença de Orlando Pessuti (PMDB), 
Deputado Estadual desde 1982, eleito por Ivaiporã e reeleito várias vezes. Pessuti se credenciou 
como representante da região de Ivaiporã e sempre teve a maior votação no município, chegando 
a 10.926 em 1986 e depois se mantendo na faixa de 5.000 mil votos. Em 1998 é possível analisar 
na tabela 4 que Pessuti consegue ter uma articulação em mais municípios que o Professor Cyro, 
também candidato a deputado estadual, com votações expressivas nos municípios próximos a 
Ivaiporã. Tal fato ocorre pela ampliação que o PMDB ganhou na década de 1980. 

O descontentamento em relação aos governos da ARENA e ao próprio regime militar e 
ainda o crescimento da população jovem e urbanizada, segundo Codato e Cervi (2006), levou ao 
crescimento do MDB no Paraná. José Richa em 1978 é eleito senador, o ex-prefeito de Londrina 
também representa o crescimento e urbanização do norte do estado, juntamente com Álvaro Dias 
que se elege o Deputado Federal mais votado do estado. Para Codato e Cervi (2006) a mudança do 
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perfil econômico de uma cidade ou simplesmente o aumento da população urbana poderia constituir-
se em uma importante variável para justificar o avanço, ou não, do MDB nesses municípios. 

Em 1982 Orlando Pessuti disputou uma vaga nas prévias do MDB para Deputado Estadual, 
sendo escolhido pelos correligionários do MDB para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa 
do Paraná. Pessuti foi eleito na ‘onda’ de expansão do MDB, com o voto vinculado1, representando 
a região Vale do Ivaí com 21.092 votos. Nesse ano, foram eleitos ainda Flávio Teixeira Prefeito de 
Ivaiporã, Álvaro Dias Senador, José Richa Governador do Paraná, uma bancada de 34 deputados 
dos 58 da Assembleia Legislativa e 21 governadores dos estados brasileiros, todos do MDB. 

Junto a essa ‘onda’ se elegeram prefeitos da região Vale do Ivaí pelo MDB que passaram a 
formar uma base regional de Pessuti. Em Moraes 2007, é destacado os apoios que o deputado teve 
na região, a família Pessuti fez frente em Jardim Alegre, o pai de Orlando Pessuti, Natal Pessuti, já 
havia concorrido algumas vezes a prefeitura; em Manoel Ribas Valentin Darcim e Juarez Barreto 
de Macedo em Faxinal.  Para a eleição de Pessuti enquanto candidato representando Ivaiporã e 
região é possível destacar como variantes, a expansão do MDB que contribuiu de forma decisiva; a 
territorialidade enquanto representante do local e a articulação em redes com lideranças do MDB 
dos demais municípios da região.

Outro representante da região que conseguiu se eleger Deputado Estadual foi o Prof. Paulo Maia 
de Oliveira em 1990, líder regional da Associação dos Professores do Paraná (APP) e posteriormente 
Presidente estadual da entidade, eleito pela média com 6.064 votos pelo Partido Socialista Brasileiro 
(PSB) em coligação com o PT. Paulo Maia disputou em 1994 pelo PDT totalizando 8.446 votos e 
1998 pelo PSB com 11.586, porém não conseguiu se reeleger.

Em 1998 concorreu a Deputado Federal o Professor Cyro Fernandes Corrêa (PT) com uma 
votação de 6.816 votos, eleito vereador em 2000, concorreu a vice-prefeito em 2004 na chapa de 
Geomar Torres (PPS) e disputou a Assembleia Legislativa do Paraná em 2006 com 9.083 votos 
e eleito prefeito de Ivaiporã em 2010. A trajetória de Cyro Fernades revela a estratégia utilizada 
pelo PT de Ivaiporã, que disputou as eleições para deputado estadual e federal com uma forma 
de demarcar e construir um campo de força político. O PT projetou nome do Professor Cyro, que 
chegou até a prefeitura e garantiu a maioria dos votos do município para a legenda frente aos 
candidatos de outras regiões, quando disputou as vagas para deputado federal e estadual. 

Na tabela 5, verificamos a votação total de Cyro Fernandes, onde a maior votação é no município 
de Ivaiporã com 4.171 votos, a segunda maior votação foi no município de Borrazópolis com 1.213, 
essa votação é reflexo do vinculo que o candidato possuía com o Prefeito de Borrazópolis, Padre 
Oswaldo Campos (PT), que é reforçado pela presença do candidato no município de Borrazópolis 
como assessor do prefeito durante dois anos. Nesse contexto, a votação em Borrazópolis pode 
ser analisada a partir da rede estabelecida e também pelo pertencimento ao local. As demais 
votações expressivas, como em Jardim Alegre 979 votos, Cândido de Abreu 249, Manoel Ribas 
235, Lidianópolis 119, Rosário do Ivaí 113 pode ocorrer pela proximidade com Ivaiporã, onde o 
candidato era professor universitário e possuía acesso aos alunos dos municípios vizinhos. Londrina 
apresenta uma votação de 372 votos, o candidato é natural de Londrina, onde ser formou em 
ciências sociais pela Universidade Estadual de Londrina. 

1 O eleitor teria que escolher candidatos de um mesmo partido para todos os cargos em disputa, sob pena de anular seu voto. Instituído pelo 
Código Eleitoral de 1965 (art. 146, IX, b), foi eliminado da legislação eleitoral pela Lei nº 7.434, de 19 de dezembro de 1985. Fonte: TSE, 2014. 
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O PT ainda lançou o advogado Elso Bitencourt a Deputado Federal em 2002, assegurando 
votação no município para a legenda com 2.721 votos e somando um total de 7.067 votos, Bitencourt 
anteriormente disputou a eleição para a prefeitura de Ivaiporã em 1996 ficando em quarto lugar 
com 446 votos. A votação de Bitencourt demonstra um eleitorado maior fora da cidade, isso ocorre 
devido vínculo do candidato com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), já que 
as maiores votações ocorreram nos municípios que possuem assentamentos. Bintencourt pertencia 
a Rede de Advogados e Advogadas Populares (RENAP), “uma rede de advogados, advogadas, 
estudantes de direito, autônoma, organizados de forma horizontal, preocupados/as com a assessoria 
jurídica populares e organizados para melhor atender aos interesses dos movimentos populares” 
(RENAP, 2014. p.01). 

Como pode ser verificado na tabela 6, Bitencourt possui votação relativamente expressiva em 
Santa Maria do Oeste, Boa Ventura do São Roque, Mangueirinha que são distantes do município 
de Ivaiporã. Em Boa Ventura do São Roque há o Assentamento Sonda, onde vivem 49 famílias, 
Bintencourt obteve 255 votos nesse município. Mangueirinha possuiu ocupação do MST desde 
1992, em 2007 o governo do estado dou uma área 1.303 hectares para serem distribuídas para 98 
famílias, em 2002 Bitencourt recebeu uma votação de 61 votos nesse município. Em Santa Maria 
do Oeste há os assentamentos Recanto Feliz com 14 famílias, desde agosto de 1999; Araguari, 212 
famílias, desde janeiro de 1987 e o Estrela do Oeste, com 95 famílias, desde dezembro de 2003. 
Nesse município o advogado alcançou uma soma de 977 votos. As demais cidades que demonstram 
votação expressiva como Arapuã, Jardim Alegre, São João do Ivaí, Borrazópolis, Cândido de Abreu, 
Lidianópolis, Lunardelli e Nova Tebas ocorre tal votação pela proximidade com Ivaiporã e devido 
ao apelo do voto regional. Em Ivaiporã há uma votação de 2.721, não alcançando o primeiro lugar 
que é ocupado por José Rodrigues Borba (PMDB) com 5.571 votos. O segundo lugar de expressão 
de votos no município de Ivaiporã ocorre pela candidatura local, não alcança o primeiro lugar, 
porque é uma candidatura balizada em estratos sociais ligados ao MST e possui dificuldade de 
reunir outras forças e segmentos da sociedade Ivaiporaense. 

O PMDB com a saída de Orlando Pessuti para disputar a vaga de vice-governador lançou 
Celestino Alves de Souza Junior para disputar a vaga a deputado estadual em 2002, totalizando 
7.981 votos e 4.755 em Ivaiporã. A votação de Celestino Junior conseguiu captar a maior parte 
dos votos do município, porém não obteve sucesso em angariar votos em outras regiões. Ainda é 
necessário mencionar o vice-prefeito de Cyro Fernandes, Antônio Duarte (PSC) que disputou uma 
vaga a deputado estadual em 2010 em uma dobrada com Carlos Massa Junior, porém sem o apoio 
do prefeito que apoiou Enio Verri no município como pode ser verificado na tabela 6. Duarte fez 
1.312 votos em Ivaiporã para deputado estadual, enquanto Enio Verri fez 1.563. 

Na eleição de 2006, Cyro Fernandes Correia (PT) é o candidato a deputado estadual mais 
votado no município de Ivaiporã, tal votação deve ser creditada ao pertencimento do candidato 
ao local. 

A territorialidade é uma estratégia para garantir a maior votação no local de origem do 
candidato, portando mesmo que o candidato tenha uma votação baixa nos demais municípios e 
regiões do estado ele garante uma votação para a legenda partido ao qual pertence, já que o voto 
para o legislativo é proporcional e se torna necessário para o partido credenciar mais cadeiras, 
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ainda é necessário estabelecer os vínculos extra locais, construindo redes de alianças entre grupos, 
instituições, organizações, sindicatos e etc. em outros municípios.

Na tabela 8, se apresentam os mais votados para a Assembleia Legislativa e para a Câmara 
dos Deputados no município de Ivaiporã. Para eleição de 2010, é possível verificar que o deputado 
federal mais votado foi André Luiz Vargas Ilário (PT), essa votação foi possível graças a vinculação do 
Deputado ao Prefeito Cyro Fernandes Corrêa (PT), já que a maior parte do Partido dos Trabalhadores 
(PT) e o grupo do Prefeito de Ivaiporã se articulou em torno deste candidato. As demais candidaturas, 
com dados ainda preliminares, conseguiram obter uma votação significativa em Ivaiporã graças a 
vinculação dos candidatos aos vereadores e às demais lideranças do município. 

O eleitor tem acesso a uma referencia local ligada ao nome do deputado que pretende votar. 
Alex Canziani (PTB) mantém um assessor parlamentar em Ivaiporã para articular as demandas 
da região e as lideranças locais e nessa eleição deve apoio da Secretária de Indústria e Comércio, 
da gestão Cyro Fernandes, Nadir Maciel. Moacir Micheletto (PMDB) possuía vinculação com o 
grupo representado por Orlando Pessuti no PMDB local, Carlos Roberto Massa (PSC) vinculou 
sua candidatura ao candidato local Antônio Duarte (PSC), Assis Miguel do Couto (PT) tem o nome 
vinculado a Cooperativas de Crédito Rural  (Cresol), Luiz Carlos Paixão da Rocha e José Rodrigues 
Lemos possuem vinculação com a APP/Sindicato, Valter Pegorer (PMDB) ao grupo de Orlando 
Pessuti, Nelson Justus (DEM) ao grupo de Pedro Papin (PSDB), Artagão de Matos Leão (PMDB) ao 
vereador Edimilson Montanheri (PMDB), Alexadre Khury (PMDB) ao vereador Eder Bueno (PHS), 
Enio Verri (PT) ao grupo de Cyro Fernandes (PT).  Os dados ainda são preliminares e requerem 
aprofundamento, porém é possível verificar, que a principio, a vinculação a grupos com forte 
representatividade no local favorecem a votação de um candidato que não é do município ou região. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados ainda são preliminares e o trabalho requer um aprofundamento maior no 
que tange a identificação de atores e grupos de poder em Ivaiporã e suas territorialidades e o 
estabelecimento de redes com a articulação dos candidatos a deputados estaduais e federais de 
outras regiões que buscam vínculo eleitoral no município. É possível verificar que candidatos a 
deputados estaduais e federais buscam vínculo eleitoral como estratégia para assegurar voto, se 
verifica que ocorre votação expressiva quando o candidato está ligado aos grupos políticos de 
maior expressão no município. 

Na maior parte dos pleitos quando apresentado um candidato a deputado da região é assegurar 
a maior votação no município, isso com Orlando Pessuti (PMDB), Professor Cyro (PT) e Celestino 
Junior (PMDB), ainda é possível verificar que Paulo Maia (PSB), Elson Bitencourt (PT) e Antônio 
Duarte (PSC) apesar de não serem os mais votados conseguem garantir votação expressiva. Isso 
apresenta a potencialidade do candidato local, pelo eleitor se identificar eleitoralmente pela base 
territorial, porém a identificação territorial não basta, é necessário unir diferentes estratos da 
sociedade em uma candidatura para ter sucesso eleitoral, para tanto a variante é a territorialidade 
que cada candidato apresenta. Orlando Pessuti (PMDB) de família de tradição na política local 
conseguiu organizar um grupo político reunindo diferentes segmentos da sociedade, como os 
principais grupos econômicos da região e as elites políticas de alguns municípios e Ivaiporã, 
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somando ao voto vinculado, a expansão do MDB e o esgotamento do regime militar.
Professor Cyro (PT) consegue reunir votação expressiva em Ivaiporã, porém sua candidatura 

se organiza dentro de um grupo que reúne professores, pequenos comerciantes e profissionais 
liberais de camadas baixa e médias da sociedade e não há uma capilaridade política do Partido dos 
Trabalhadores como a do PMDB. Elson Bintecourt (PT) alcança votação razoável graças ao vínculo 
com o MST que permite uma votação maior fora da região de Ivaiporã, porém a votação regional 
não consegue envolver camadas mais abrangentes da sociedade. 
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COOPERAÇÃO E INTEGRAÇÃO NA FRONTEIRA BRASIL–URUGUAI
DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS 

BINACIONAIS DE EDUCAÇÃO TÉCNICA

COOPERATION AND INTEGRATION IN THE BRAZIL-URUGUAY BORDER: CHALLENGES AND 
PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE BINATIONAL TECHNICAL COURSES

DANIELA DA ROSA CURCIO

Instituto Federal de Ciência Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense
danielacurcio@pelotas.ifsul.edu.br 

RESUMO. O Brasil possui uma linha de fronteira de aproximadamente 15.719 km, limitando-se com dez países da 
América do Sul, abrangendo onze estados e quinhentos e oitenta e oito municípios. No Brasil, a concepção tradicional 
sobre a fronteira remete-nos a uma área de segurança nacional, contudo fundamental para o desenvolvimento 
e as relações exteriores do país. Planejamento, projetos, programas e ações no campo da integração regional são 
fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico destas regiões e nesse contexto, os Institutos Federais de 
Educação têm apresentado papel estratégico. As ações do Instituto Federal Sul-rio-grandense – Pelotas/RS - nos câmpus 
de Santana do Livramento e Jaguarão, fronteira com Rivera e Rio Branco, no Uruguai, respectivamente, tornaram-se 
desafiadoras para a Instituição, professores, alunos e a sociedade, pois nestes câmpus a conformação dos cursos tem 
caráter binacional. A fronteira entre Brasil e Uruguai tem aproximadamente 1.003 km, e neste espaço, o trânsito de 
pessoas, veículos e mercadorias são intensos. A perspectiva fronteiriça orientadora deste trabalho extrapola as definições 
tradicionais de fronteira, limitadora dos aspectos geográficos, físicos e econômicos, busca, contudo, uma interpretação 
mais ampla, condizente com o atual momento, também representada nas manifestações culturais, que, por sua vez, 
“remetem à vivência, às sociabilidades, às formas de pensar intercambiáveis, aos ethos, valores, significados contidos 
nas coisas, palavras, gestos, ritos, comportamentos e ideias” (PASAVENTO, 2002). E nesse contexto fronteiriço, a 
particularidade que se pretende atender com a oferta de cursos binacionais, demonstra a necessidade de pensar a 
fronteira não mais como um espaço-problema, e sim com um espaço-oportunidade. Os inéditos cursos binacionais 
vêm sendo edificados numa parceria entre Brasil e Uruguai há algum tempo e tem incumbido ao Instituto Federal Sul-
rio-grandense (IFSul) e ao Consejo de Educación Técnica y Profesional/Universidad del Trabajo del Uruguay (CETP/
UTU) de serem pioneiros com a oferta de cursos binacionais nas cidades irmãs de Santana do Livramento e Rivera, 
ampliado agora para as cidades de Jaguarão e Rio Branco. Por fim, a oferta de cursos em caráter binacional, na cidade 
de Jaguarão, responde a uma necessidade historicamente postergada de oferta de cursos técnicos de qualidade e que 
atendam as especificidades das regiões de fronteira, atendendo a fluidez deste âmbito no que concerte ao mundo do 
trabalho, onde já no seu cotidiano, os cidadãos de ambos os países transitam e trabalham a um e outro lado sem, na 
maioria dos casos, possuírem uma habilitação que lhes reconheça uma formação no país vizinho.

Palavras-chave. Fronteira, integração e cursos binacionais. 

ABSTRACT. Brazil has 15,719 km border, crossing ten countries of South America, covering eleven states and five 
hundred eighty-eight cities. In Brazil, the traditional conception of the border takes us to an area of national security, 
however fundamental for development and external relations of the country. Planning, projects, programs and 
actions in the field of regional integration are fundamental to the socioeconomic development of these regions and 
in this context, the Federal Institutes of Education have presented strategic role. Actions of the Institute Instituto 
Federal Sul-rio-grandense – Pelotas/RS - in campus of Santana do Livramento and Jaguarão, border with Rivera e Rio 
Branco, no Uruguai, respectively, have become challenging to the Institution, teachers, students and society since 
the conformation of these campuses have courses binational. The border between Brazil and Uruguay has about 
1003 km, and in this space, the movement of people, vehicles and goods are intense. The border perspective that 
guides us in this work goes beyond the traditional definitions of boundary, limiting the geographical, economic and 
physical aspects, search, however, a broader interpretation, consistent with the present moment, also represented 
in cultural manifestations, which, in turn, “referring to the experience, the sociability, the interchangeable ways of 

LOCALISMO, NACIONALISMO, REGIONALISMO E GLOBALISMOEIXO III
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thinking, the ethos, values, meanings contained in things , words, gestures, rituals, behaviors and ideas.” And this 
border context, the particularity that it is intended to meet the supply of binational courses, demonstrates the need 
to consider the boundary no longer as a problem space, but with a space-opportunity. The unprecedented binational 
courses are being built in a partnership between Brazil and Uruguay for some time and has tasked the Instituto 
Federal Sul-rio-grandense (IFSul) and the Consejo de Educación Técnica y Profesional/Universidad del Trabajo del 
Uruguay (CETP/UTU) being pioneered by offering courses in binational sister cities of Santana do Livramento and 
Rivera, now expanded for the cities of Jaguarão and Rio Branco. Finally, the provision of courses in binational, in 
the city of Jaguarão, meets a need historically delayed supply of technical quality courses that meet the specifics of 
the border regions, given the fluidity of this framework as they relate to the world of work, where already in their 
daily lives, citizens of both countries transit and work to either side without, in most cases, they have a qualification 
recognizing a formation in the neighboring country.

Keywords. Border, Integration and binational courses.

APRESENTAÇÃO DO TEMA

O Instituto Federal Sul-rio-grandense tem uma trajetória histórica de quase um século. Seus 
antecedentes se situam no início do século XX, em 07 de julho de 1917 quando, por meio de ações 
da diretoria da Bibliotheca Pública Pelotense, se realiza a assembleia de fundação da Escola de 
Artes e Officios. Entretanto, suas aulas começariam em 1930, no momento em que, por parte do 
Município de Pelotas, se institui a Escola Technica Profissional, que, por sua vez, viria a se denominar 
mais tarde Instituto Profissional Técnico. Em 1942, por decreto do presidente Getúlio Vargas, é 
criada a Escola Técnica de Pelotas – ETP, cuja atividade letiva começaria somente em 1945. A ETP 
assume a partir de 1959 a categoria de autarquia Federal e, em 1965, passa a ser denominada 
Escola Técnica Federal de Pelotas – ETFPel. Nesta condição, passa a ter um papel destacado na 
formação de técnicos industriais, tornando-se uma instituição especializada na oferta de educação 
profissional de nível médio, formando um grande número de estudantes nas habilitações de 
Mecânica, Eletrotécnica, Eletrônica, Edificações, Eletromecânica, Telecomunicações, Química e 
Desenho Industrial. Em 1996 acontece a primeira expansão, com a criação da sua primeira Unidade 
de Ensino Descentralizada na cidade de Sapucaia do Sul/RS.  Posteriormente, mediante Decreto 
Presidencial, efetivou-se a transformação da ETFPel em Centro Federal de Educação Tecnológica 
de Pelotas – CEFET – RS.

Enfim, com a aprovação da Lei nº 11.892, de dezembro de 2008 são criados os Institutos 
Federais de Educação Ciência e Tecnologia e o CEFET – RS é transformado em Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense – IFSul, com sede de sua Reitoria na cidade 
de Pelotas/RS. Já na condição de IFSul, é intensificado o seu processo de expansão, iniciado no 
ano de 2006, hoje o instituto está presente em 13 cidades do estado do Rio Grande do Sul com 
14 câmpus em funcionamento.

No ano de 2010, com a criação do seu primeiro câmpus na fronteira Brasil – Uruguai, na cidade 
de Santana do Livramento, foi possível consolidar de forma definitiva o importante papel do IFSul 
na cooperação e na integração na área da educação entre os dois países, tendo seu primeiro passo 
em abril de 2005 com o acordo de cooperação assinados entre os ministros de ambos os países 
para a criação de Escolas e/ou Institutos Binacionais Fronteiriços Profissionais e/ou Técnicos e 
para o Credenciamento de Cursos Técnicos Binacionais Fronteiriços.
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Estas ações de integração, as quais culminaram nos inéditos cursos binacionais, vem sendo 
articuladas pelo Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul) e pelo Consejo de Educación Técnica 
y Profesional/Universidad del Trabajo del Uruguay (CETP/UTU).

Os desafios e dificuldades enfrentados por professores, alunos, gestores e sociedade durante 
o processo de implantação e consolidação dos cursos técnicos binacionais são muitos mas, em 
medida alguma se aproximam das grandes possibilidades vislumbradas e avanços reais alcançados 
até o momento.

PROBLEMÁTICA/QUESTÃO CENTRAL

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia tem desempenhado um importante 
papel, em todo o país, como grande vetor de desenvolvimento econômico e social. A missão dos 
institutos vai muito além de prover capacitação de trabalhadores e qualificação de mão-de-obra, eles 
estão desafiados a promover processos educativos, públicos e gratuitos de ensino, pesquisa e extensão 
que possibilitem a formação integral do aluno/cidadão mediante o conhecimento humanístico, 
científico e tecnológico e que ampliem as possibilidades de inclusão e desenvolvimento social.

A comunidade do IFSul vem sendo desafiada a encontrar formas de atuação condizentes 
com os avanços nos quais a ciência e a tecnologia estão continuamente apresentando à sociedade. 
Nesse cenário, as oportunidades de trocas e interações com a região nas quais os câmpus estão 
inseridos assumem uma importância sem precedente. 

Assumindo o seu papel de produtor de conhecimentos científicos e tecnológicos, assim 
como disseminador de práticas culturais, tem o compromisso de estabelecer relações de parcerias 
que ampliem e qualifiquem o fluxo de conhecimento e práticas de interesse regional e local. A 
interação entre o IFSul e os arranjos produtivos locais necessita avançar na aplicação de ciência e 
tecnologia para a promoção de inovações que permitam aumentar a produção e competitividade 
destes arranjos e o desenvolvimento social da comunidade.

As demandas sociais com as quais o IFSul se depara, impõem um diálogo permanente com 
a comunidade refletindo-se no seu dia a dia, exigindo a democratização da produção e a difusão 
do conhecimento, traduzidas na definição e construção dos Projetos Pedagógicos de seus cursos 
e na oferta de cursos de formação inicial e continuada, construídos em parceria com instituições 
representativas da sociedade e com as empresas (INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE, 
2014).

Na faixa de fronteira, estes desafios são potencializados e as ações propostas e executadas 
tem grande potencial colaborativo para a real integração e desenvolvimento na educação e formação 
profissional, assim como, no desenvolvimento econômico e social e de valorização da cultura da 
região fronteiriça.

A mais de 7 anos, o IFSul vem desenvolvendo importantes ações na fronteira entre Brasil e 
Uruguai. O primeiro passo que possibilitou a parceria entre o IFSul e o CETP-UTU, o qual culminou 
na criação dos Cursos Técnicos Binacionais, foi o acordo de cooperação internacional assinado 
pelos ministros de ambos os países em 01 de abril de 2005 para a criação de Escolas e/ou Institutos 
Binacionais Fronteiriços Profissionais e/ou Técnicos e para o Credenciamento de Cursos Técnicos 
Binacionais Fronteiriços.
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Considerando este acordo e outros antecedentes legais, em 2007, o reitor do IFSul e o 
diretor–geral do CETP-UTU, assinaram uma Ata de Entendimento para formalizar a parceria 
entre as instituições e contemplar novas ações de intercâmbio interinstitucional. Entre estas ações 
foi prevista a promoção e criação de Cursos Binacionais em regiões de fronteira entre as duas 
instituições, com caráter regional integrando as potencialidades e experiências de ambas as partes.

No mesmo documento foi definida a criação de um Comitê Gestor Binacional entre as duas 
instituições para coordenar as atividades propostas e definir as ações específicas.

Os primeiros projetos realizados entre as duas instituições foram financiados pela Agência 
Brasileira de Cooperação – ABC, e tiveram como principais objetivos o fortalecimento do ensino 
do CETP-UTU, e a qualificação na formação dos professores uruguaios. Estes projetos tiveram 
como principais ações a realização de cursos, palestras e seminários, em diversas áreas técnicas e 
tecnológicas, promoveram importantes trocas de experiências entre as duas instituições e, o início 
de um importante processo de integração fronteiriça através da educação profissional técnica e 
tecnológica.

A primeira iniciativa, desenvolvida entre 2007 e 2008, abordou as áreas de indústria, energia 
e meio ambiente e culminou na capacitação de 20 professores do CETP-UTU.

Em 2009, foram realizados outros cursos de capacitação de docentes, com objetivo de 
fortalecimento do ensino técnico na área de mineração.

Neste mesmo ano foram definidos os primeiros cursos técnicos binacionais a serem ofertados 
para brasileiros e uruguaios, sendo eles, Controle Ambiental, sob tutela do CETP-UTU, na cidade 
de Rivera e Informática para Internet na cidade de Santana do Livramento sob a tutela do IFSul.

Entre os anos de 2010 e 2012, mais algumas iniciativas foram desenvolvidas. A capacitação 
de 40 profissionais da área da educação que abordou temas relacionados a gestão ambiental como 
gestão de resíduos sólidos, recursos energéticos, recursos renováveis e meio ambiente, entre 
outros. Outro projeto desenvolvido neste período contou com a parceria do Instituto Federal de 
Minas Gerais – IFMG, e se concentra na área de Conservação e Restauro de Bens Culturais. O 
projeto “Diagnóstico das Potencialidades de Desenvolvimento Regional na Área do Restauro do 
Patrimônio Edificado – IFSul/ IFMG/ CETP-UTU” tem como objetivo um plano de cooperação 
entre as três instituições envolvidas para a qualificação profissional, em diversos níveis, com base 
nas demandas e potencialidades de cada região. Por fim, já no ano de 2012, a capacitação de 35 
docentes uruguaios na área de mecânica industrial, que sob orientação de professores do IFSul 
participaram de visitas técnicas ao câmpus Pelotas e cursos a distância em Montevideo. 

O principal resultado desta parceria, de forma pioneira no Brasil, o IFSul e o CETP-UTU 
iniciaram os primeiros cursos técnicos binacionais na fronteira Brasil-Uruguai, primeiramente 
nas cidade de Santana do Livramento e Rivera e mais recente também nas cidade de Jaguarão e 
Rio Branco.

Pelas características intrínsecas a estas fronteiras, compostas por cidades-gêmeas, é inconcebível 
uma formação técnica profissional não compartilhada, as necessidades e demandas das cidades são 
as mesmas e o profissional técnico formado carece de competências que lhe assegurem condições 
de atender as demandas dos dois países de forma ética e responsável. Um técnico em edificações, 
por exemplo, precisa ter conhecimento da legislação, da história, da cultura e da língua dos dois 
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lados da fronteira, possibilitando assim a abertura de maiores oportunidades de trabalho para este 
profissional e também maiores possibilidades de se suprir a demanda histórica de trabalhadores 
qualificados na região de fronteira.

Os cursos binacionais proporcionam aos alunos uma dupla certificação o que permite aos 
profissionais exercerem suas atividades em ambos os países mas, a caracterização da verdadeira 
integração do processo vai além das questões legais ligadas a legalização da atividade profissional 
nos dois países.

Dentro da metodologia adotada para a criação e implantação dos cursos técnicos binacionais 
verifica-se diversas ações que efetivamente caracterizam este projeto como binacional. O Comitê 
Gestor Binacional define as áreas estratégicas e aponta os cursos binacionais que serão oferecidos 
nas duas instituições, nas duas cidades-gêmeas. Foi criado um Observatório Local de Pesquisa, 
na cidade de Santana do Livramento, este será replicado na cidade de Jaguarão, responsável pela 
realização de pesquisas locais de demanda a fim de subsidiar as decisões e discussões realizadas 
nas reuniões do Comitê Gestor. Além deste, temos a figura do Comitê Pedagógico, composto 
por professores das duas escolas envolvidas, instituído com o objetivo de discutir os projetos 
pedagógicos do cursos que serão oferecidos, a matriz curricular, os conteúdos, metodologias de 
ensino e bibliografia. Cabe acrescentar que a implementação dos cursos binacionais tem estado 
permanentemente na pauta das Reuniões de Alto Nível da Nova Agenda. Em ambas as instituições 
de ensino, a sala de aula de todas as disciplinas é composta por alunos brasileiros e uruguaios e, 
tanto o português como o espanhol são considerados línguas maternas dos cursos. Por fim, todas 
as atividades de ensino, como visitas técnicas, projetos de extensão e projetos de pesquisa são, 
sempre que possível, realizadas nos dois países.

INTERLOCUÇÃO TEÓRICO-CONCEITUAL

Enquanto entende-se por limite a linha imaginária que define o contorno territorial de um 
Estado e, por consequência, o alcance de sua jurisdição a fronteira é a região ao redor do limite. 
Etimologicamente, a palavra fronteira é “derivada do antigo latim ‘fronteria’ ou ‘frontaria’, e 
indicava inicialmente a parte do território situado “in fronte”, ou seja, na frente, consignando 
portanto uma qualidade e não uma entidade” (MACHADO, 1998).

Segundo Nogueira (2007, p. 29) “as origens políticas do conceito estão associadas a própria 
formação dos Estados-nacionais, que no seu processo de consolidação tiveram, e ainda tem, que 
demarcar claramente as linhas divisórias, visto implicar da ordem, da norma e do poder instituído”. 
Considerando o conceito de fronteira, resultado de uma construção histórica, como divisor de 
soberanias, associada a disputas de poder, defesa de territórios e limite das leis de proteção/punição 
de seus cidadãos, a fronteira não poderia ter outra imagem senão a de lugar de contravenções, de 
saída ou entrada daqueles que infringem a lei e a ordem em seus respectivos Estados.

Entretanto, a ideia de fronteira orientadora deste projeto extrapola as suas definições 
tradicionais, que nos limita ao aspecto geográfico físico e econômico, e que tem sido tema de 
debate nos últimos anos em diversas áreas do conhecimento.

Esta outra perspectiva, nos traz uma visão crítica e plural alcançando também às representações 
culturais, que, por sua vez, “remetem à vivência, às socialidades, às formas de pensar intercambiáveis, 
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aos ethos, valores, significados contidos nas coisas, palavras, gestos, ritos, comportamentos e 
ideias” (PASAVENTO, 2002). Assim como as fronteiras determinam limites e constituem linha 
demarcatória e, portanto efetivamente divisória, a fronteira é “ambivalente porque comporta 
dois estados de ser, e ambíguo porque traz consigo uma promessa de superação no tempo, na 
possibilidade de ser um outro, um terceiro” (PASAVENTO, 2002). Em definitiva as fronteiras 
também constituem um elo cultural que na sua particularidade híbrida tende a constituir uma 
identidade cultural própria, a fronteiriça.

Historicamente, a fronteira entre o Brasil e o Uruguai foi caracterizada por disputas de 
territórios e constantes mudanças entre seus limites. Somente no início do século XX, após séculos 
de conflitos, de negociações e tratados diplomáticos chegou ao seu desenho atual. A fronteira 
entre o Brasil e o Uruguai encontra-se demarcada pelos marcos demarcadores ou marcos principais. 
A linha divisória entre os dois países estende-se por 1.069 Km, sendo 749 ao longo de rios, canais 
e lagos e 320 Km de fronteira seca.

Na percorrer da linha de fronteira entre os dois países encontram-se seis cidades-gêmeas. 
As cidades gêmeas são definidas como “os núcleos localizados de um lado e de outro do limite 
internacional, cuja interdependência entre si é, com frequência, maior do que a de cada cidade 
com sua região ou com o próprio território nacional” (ADIALA, 2006). 

De acordo com a tipologia1 adotada pelo Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira – 
PDFF, do Ministério da Integração Nacional, as seis cidades gêmeas da fronteira brasileiro-uruguaia 
enquadram-se no modelo de sinapses, em virtude do alto fluxo de pessoas e de mercadorias através 
da linha limítrofe, apoiado pelos Estados contíguos. Além de sinápticas, tais interações assumem 
um padrão estrutural, pela longa história comum de intercâmbio cultural e laboral. Inserem-se, 
igualmente, na modalidade espontânea ou funcional de integração, por contraposição à formal, 
promovida pelo Estado (PUCCI, 2010).

Em relação as inteirações transfronteiriças, excetuando-se os casos de cidades gêmeas com 
nível similar de desenvolvimento, em que é comum a duplicação de serviços de consumo coletivo 
como, a assimetria na oferta de serviços é responsável por fluxos transfronteiriços na maioria das 
cidades com predomínio de fluxos dirigidos ao Brasil. A maioria deles é relacionada aos serviços 
de saúde e educação (BRASIL, 2010).

Porém, em se tratando de educação, diferenças de idioma, cultura, custos altos e entraves 
burocráticos ao reconhecimento de diplomas coíbem o fluxo de estudantes e profissionais estrangeiros 
para as cidades vizinhas.

Estes, e tantos outros, conflitos locais entre países vizinhos podem ser atenuados pela presença 
de um sistema de cooperação, mesmo que incompleta, entre as aglomerações fronteiriças. Ajuda 
mútua para a resolução de problemas comuns existe de forma espontânea em muitas cidades-gêmeas, 
porém são precárias na medida em que dependem de normas estabelecidas pelos respectivos (e 
distantes) governos centrais. A grande dificuldade destas ações é a sua implementação ou ainda 
o seu financiamento.

Sabe-se que há um amplo arcabouço legal para as ações de integração e, embora a 
institucionalidade fronteiriça remonte a documentos tão antigos como o Estatuto Jurídico da 

1 Definida através de estudos realizados pelo Ministério da Integração Nacional que identificam cinco diferentes tipos de interações transfron-
teiriças (BRASIL, 2010).
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Fronteira de 1933, é relativamente recente na história a concretização de ações bilaterais. 
Data da primeira década do século XXI, mais especificamente no ano de 2002, a constituição 

da Nova Agenda de Cooperação e Desenvolvimento Fronteiriço Brasileiro-Uruguaio, tendo como 
propósito a promoção do desenvolvimento integrado da faixa de fronteira comum, vindo a ser a mais 
alta instituição dedicada especificamente ao tratamento de assuntos de fronteira.

A Nova Agenda passou a tratar as questões fronteiriças sob nova perspectiva, ao antepor 
o microcosmo da cidadania aos projetos de maior envergadura na área de infraestrutura, por 
trazer, aquela, benefícios mais imediatos à vida do cidadão. O foro das discussões foi transferido, 
alternadamente, para Montevideo e para Porto Alegre, locais mais acessíveis aos Poderes Centrais 
de cada país. Previu-se a participação direta de autoridades técnicas, com poder de decisão sobre 
os assuntos em pauta. Os temas foram distribuídos entre quatro Grupos de Trabalho (Saúde; Meio 
Ambiente e Saneamento; Cooperação Policial e Judicial; e Desenvolvimento Integrado, desdobrado 
nos Subgrupos de Educação e Formação Profissional e de Prestação de Serviços), encarregados 
de elevar seus projetos ao plenário da Reunião de Alto Nível dos Vice-Chanceleres do Brasil e do 
Uruguai. (PUCCI, 2010). 

Com base em documentos legais anteriores, e a assinatura de novos acordos de cooperação, 
propostos com a Nova Agenda, deu-se a criação e implantação dos Cursos Técnicos Binacionais nas 
cidades de Santana do Livramento e Rivera, Jaguarão e Rio Branco. Entre os principais documentos 
podemos destacar:

• O Estatuto Jurídico da Fronteira, firmado em 20 de dezembro de 1933 e seu ajuste 
complementar firmado em 06 de maio de 1997;

• O Acordo Básico de Cooperação Econômica, Científica e Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Republica Oriental do Uruguai, firmado 
em 12 de junho de 1975 e promulgado pelo decreto nº 78.159 de 02 de agosto de 1976;

• O Acordo sobre permissão de residência, Estudo e Trabalho para os Nacionais Fronteiriços 
Brasileiros e Uruguaios, firmado em 21 de agosto de 2012;

• O Acordo de cooperação internacional assinado pelos ministros de ambos os países em 
01 de abril de 2005 para a criação de Escolas e/ou Institutos Binacionais Fronteiriços 
Profissionais e/ou Técnicos e para o Credenciamento de Cursos Técnicos Binacionais 
Fronteiriços.

RESULTADOS PARCIAIS/FINAIS

Iniciativas como estas são de fundamental importância para o desenvolvimento social 
e econômico da área de fronteira. Além disso, promovem o intercâmbio de conhecimentos e 
experiências entre todos os envolvidos. Entretanto, o processo de criação,  implantação e consolidação 
dos Cursos Técnicos Binacionais são repletos de desafios e dificuldades mas, também, de sucessos 
e possibilidades.

Um dos maiores desafios do projeto é formatar os projetos pedagógicos dos cursos binacionais. 
Uma tarefa demandante de tempo e muito diálogo para entender, compatibilizar e superar as 
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diferenças dos mecanismos de regulação e de gestão educacional de cada um dos países e dessas 
instituições, respeitando seus modos de gestão e suas culturas. Para isso, em conjunto, professores 
e gestores das duas instituições encontraram as interfaces das legislações que possibilitaram 
construir os pedagógicos, e consolidar a viabilidade de certificar estudantes cujos títulos sejam 
válidos no Brasil e no Uruguai.

Para superar os entraves, constituiu-se um Comitê Gestor Binacional, a fim de entender a 
flexibilidade dos projetos pedagógicos, permitindo ajustes as características dos sujeitos envolvidos 
– professores e estudantes – e também um Comitê Pedagógico composto por professores das 
duas escolas envolvidas na oferta dos cursos. Um dos principais temas discutidos, no âmbito dos 
projetos pedagógicos, são os cursos oferecidos sobre a forma de ensino integrado (contempla 
além dos componentes curriculares relativos aos conhecimentos técnicos também a formação de 
ensino médio).

Outro desafio encontrado foi a língua, ou às línguas.  Em ambas as instituições de ensino, a 
sala de aula de todas as disciplinas é composta por alunos brasileiros e uruguaios. A materialização 
desta proposta é inédita e surge como um acontecimento rompante no âmbito da educação brasileira 
e uruguaia, constituindo um espaço onde o uso de mais de uma língua, espontaneamente, faz 
parte da interação entre os sujeitos. Por parte dos estudantes, a dificuldade encontrada no usos 
das duas línguas, foi apenas em relação aos termos técnicos, necessários a qualquer profissional 
da área técnica, os quais fogem do léxico, do português e do espanhol, utilizado no cotidiano. 
Já para os professores do IFSul, todos de fora da cidade de Jaguarão, a dificuldade em relação a 
língua é maior. Para sobrepujar esta dificuldade estudos foram iniciados e estes têm fortalecido 
a necessidade de se reconhecer o processo de formação do professor para os cursos binacionais. 
A partir deste reconhecimento será necessário investir na sua formação, garantindo que se seja 
reforçada a sua conexão com as práticas pedagógicas cotidianas, com a língua e com a cultura da 
região fronteiriça.

Além dos desafios, de ordem pedagógica e conceitual, enfrentamos ainda algumas dificuldades 
de ordem burocrática, como a livre circulação de veículos oficiais na fronteira para realização de 
atividades extracurriculares e visitas técnicas; questões relacionadas ao registro acadêmico dos 
alunos estrangeiros; a garantia de tratamento isonômico entre todos os alunos, independentemente 
de sua nacionalidade, em relação a benefícios relacionados a assistência estudantil e bolsas de 
iniciação científica; dificuldade de circulação dos alunos pois, não existe transporte coletivo circular 
entre as cidades de Jaguarão e Rio Branco, entre outras. Por fim, o andamento dos cursos aponta 
ainda a necessidade de melhoria da integração entre o IFSul e a CETP-UTU no cotidiano escolar 
dos cursos e a expansão da experiência para outras áreas, cursos e níveis de ensino. 

A missão de propiciar uma formação técnica profissional binacional, crítica, contextualizada, 
qualificadora de um técnico com competências para atuar em ambos os países, visando suprir as 
necessidades de desenvolvimento do Brasil e do Uruguai e contribuindo para a democratização 
da educação, continua. 
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QUESTÕES GEOPOLÍTICAS NA BOLIVIA: POSSÍVEL SECESSÃO

GEOPOLITICAL ISSUES IN BOLIVIA: POSSIBLE SECESSION

DANTE SEVERO GIUDICEi & AUGUSTO CÉSAR DA S. MACHADO COPQUEii

Universidade Católica do Salvador
idasegu@gmail.com, iigu_copque@hotmail.com

RESUMO. A Bolívia, um dos países mais pobres da América do Sul, tem um histórico geopolítico marcado por guerras 
e perdas territoriais. Desde os primórdios da colonização, a riqueza do país, devastada pelos espanhóis, concentrava-
se na porção ocidental, o altiplano, onde estavam os minerais nobres, e onde surgiram as principais cidades que 
floresceram com o ciclo da prata, sobretudo, e outros metais de grande valor. Estes fatos levaram a concentração de 
recursos nesta região, que melhor se estruturou e desenvolveu, tornando-se mais próspera, ao passo que a porção 
oriental, formada atualmente pelos departamentos de Santa Cruz, Beni e Pando, voltada para a fronteira brasileira, 
permaneceu mais atrasada e despovoada. O universo geopolítico é caracterizado pelo ponto de vista interno como 
uma política de contenção das aspirações populares e de reforço à dominação da classe dominante, conforme Andrade 
(1985) sua prática, por sua vez, é muito complexa e acarreta um processo de análise sobre as causas e conseqüências 
das práticas sociais. Essa prática social, por sua vez, se resume ao modo de encarar suas próprias necessidades. A partir 
do momento em que essa necessidade é evidenciada, surge uma série de conflitos que se torna público e bastante 
divulgado pelas redes sociais. A questão da Bolívia se aplica a esse exemplo, onde a região oriental, desde tempos 
remotos, esteve sempre isolada do resto do território boliviano, e sempre resistiram ao poder central. Em meados do 
século XX, as tensões regionais se acentuaram, o que levou o poder central a investir em infraestrutura, e em projetos 
para fomentar o desenvolvimento da região, sobretudo em Santa Cruz, que é atualmente responsável por 30% do 
PIB nacional, apesar de representar apenas 26% da população. Esse contexto levou a região a se tornar um pólo agro-
industrial que alavancou o desenvolvimento, talvez estimulado pela influência brasileira, já que faz fronteira com 
estados brasileiros que nos últimos anos tiveram incremento de desenvolvimento semelhante. Tudo isso gerou atritos 
políticos com o poder central, e as províncias da região começaram por reivindicar maior autonomia, o que é rechaçado 
por La Paz, razão pela qual, leva-se a acreditar que as forças econômicas locais trabalham para obter independência.

Palavras-Chave. Geopolítica, Bolívia, Secessão.

ABSTRACT. Bolivia, one of the poorest countries of South America, has a geopolitical history marked by wars and 
territorial losses. Since the beginning of colonization the wealth of the country, ransacked by the Spaniards, was 
concentrated in its western part, the highlands, where are the noble metals deposits, which favor the flourishing of 
its major cities, especially those of the silver cycle and of other high value metals. This part was therefore favored by 
most of the investments turning since then the most prosperous of the country. The eastern part, turned to Brazilian 
frontier, nowadays corresponding to the departments of Santa Cruz, Beni and Pando, remained neglected and poor 
populated. The geopolitical universe is characterized in the internal point of view as a politic of  contention of the 
popular aspirations and enforcement ofthe dominium of the upper classes. According to Andrade (1985) that is very 
complex and leads to a process of analyses over causes and consequences of the social processes. That in essence is the 
way of how to envisage the personal needs. Since the moment that these needs become clear diverse conflicts arouse, 
become public and are aired by the social nets. Bolivia questions apply to that model. The eastern region since remote 
times was isolated and resisted to the central power. In the mid of the XX century the regional tensions increased what 
lead the central power to invest in infrastructure and in diverse projects turned to the development of that region, 
particularly in Santa Cruz that nowadays  is responsible for 30% of the national GNP notwithstanding represents 
only 26% of the total Bolivia population. In that context Santa Cruz became an agro-industrial pole that enhanced 
the regional development may be emulated by the Brazilian neighbor states that experienced similar processes. That 
provoked political conflicts with the central power since the eastern provinces began to demand a major autonomy 
what is disregarded by La Paz what make believe that the local economic forces work in order to get the independence. 

Keywords. Geopolitics, Bolivia, Secession. 
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Figura 1 - Localização da área de estudo

Fonte: IBAIBARRIAGA, Mercedes. Periódico El Mundo. Matéria de 03/07/2006

http://www.elmundo.es/elmundo/2006/07/03/internacional/1151884004.html. Acesso 19/07/2014.

INTRODUÇÃO

A América do Sul é uma região econômica, política e social homogênea no que se refere à 
similaridade de acontecimentos históricos e a sua atual configuração democrática. Colonizada por 
espanhóis (a partir de 1532), portugueses (1534) e, em menor proporção por franceses (1604), 
holandeses (1652) e ingleses (1831), a região passou por uma expressiva exploração dos seus 
recursos naturais associado ao extermínio da população nativa e, em outros casos, a sua dispersão 
(BETHELL, 2004).  

Diante dessa conjuntura, o Estado da Bolívia é o que apresenta com maior clareza, propostas 
de desenvolvimento e integração social. Caracterizado por conter o pior índice de desenvolvimento 
humano na região sul-americana, o país é o único da América do Sul onde a força cultural se faz 
presente e é questionada por um grupo menor que exerce o domínio e define as leis e diretrizes. 
 Esse grupo está situado, especificamente, na região oriental do país, área de estudo, representa-
do (figura 1) pelos departamentos de Pando, Beni, Tarija e Santa Cruz de La Sierra, cuja capital 
homônima é uma das poucas cidades de planície, que carrega um forte traço espanhol desde sua 
colonização, sendo considerada a “locomotiva” econômica do Estado boliviano (DOMINGUES et 
al., 2009). Essa cidade foi fundada em 1561 e, até a segunda metade do século XX, se manteve 
distante dos centros do poder colonial. Só a partir da segunda metade do século XX se vinculou ao 
resto do país, adquirindo modernização, desenvolvimento, acelerado crescimento demográfico e 
autonomia. Se destaca como detentora de uma das economias mais expressivas do país, graças 
a implantação de indústrias nacionais e transnacionais bem como da expansão da agricultura.
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Enfim, este trabalho procura enfocar os atritos existentes entre o Ocidente Andino (composto 
essencialmente pelos indígenas e com baixos índices sociais) e o Oriente Amazônico-Platino (formado 
na essência pela elite econômica e detentor dos recursos naturais) causando o enfrentamento 
político entre este e o poder central de La Paz.

MATERIAIS E MÉTODOS

Embasamento teórico conceitual

O conceito de Estado, segundo Azambuja (1997, p.2), tendo em vista a sua amplitude 
teórico-aplicativa, se restringe especificamente a um “[...] grupo de indivíduos unidos e organizados 
permanentemente para realizar um objetivo comum”. Já Engels-Marx apud Carnoy (1988, p.69) 
buscou em sua teoria a relação entre as condições materiais (recursos), sociedade (identificação 
social), estrutura social e o Estado. Segundo os autores: “[...] o Estado tem suas origens na necessidade 
de controlar os conflitos sociais entre os diferentes interesses econômicos e que esse controle 
é realizado pela classe economicamente mais poderosa na sociedade”. Essa teoria traz à tona a 
contextualização sócio-política do Estado boliviano. Marx apud Carnoy (1988, p.66) reforça essa 
relação através das práticas produtivas: “a sociedade como modeladora do Estado [...] através do 
modo dominante de produção e das relações de produção inerentes a esse modo”.

Sob esse enfoque econômico, a questão do território ganha um destaque maior no contexto 
espacial. Segundo Raffestin (1993, p. 144) “[...] o território [...] É uma produção, a partir do espaço. 
Ora a produção, por causa de todas as relações que envolve, se inscreve num campo de poder” nesse 
aspecto, Lefebvre apud Raffestin (1993, p.144) especifica as características estruturais e sociais 
de um território que facilita o progresso e consequentemente evidencia as relações de poder de 
uma forma natural e “suficiente” para o progresso.

Diante disso vale ressaltar um fator importante para a obtenção satisfatória desse progresso 
envolvendo as relações de poder: a cultura. Um elemento forte na discussão político-econômica 
boliviana que está inserido como uma condicionante para o ordenamento e crescimento do território. 
Segundo Claval (1999, p. 63) “os membros de uma civilização [...] tem em comum um estoque de 
técnicas de produção e de procedimentos de regulação social que asseguram a sobrevivência e a 
reprodução do grupo”. Nesse sentido o território se torna homogêneo e fortemente ligado entre 
si devido a sua similaridade histórica. Através das técnicas de produção, os indivíduos criam 
uma identificação social e se interage fortalecendo sua cultura e se auto-segregando. As práticas 
sociais, por sua vez, trazem uma identificação com o meio seja ele adotado e estruturado por uma 
ideologia ou por um regime social onde a sociedade o respeita decorrente à supressão das suas 
principais necessidades. 

O enfoque geopolítico é capaz de englobar essas particularidades através de um estudo 
sistematizado das causas e sua estruturação voltada para ação. Em seu trabalho Costa (2008, p.56) 
refere que Kjéllen “cunhou o termo geopolítica para expressar suas concepções sobre as relações 
entre o Estado e o território” fortalecendo essa dinâmica e evidenciando a necessidade de (re) 
organização interna, cujo Estado passa a exercer o papel de força maior e agente regulador do 
espaço. Como elementos que se interligam e complementam, a geografia política reforça a análise 
estrutural no contexto geopolítico a citar, por exemplo, Costa (2008, p.37) ao tratar que Ratzel em 
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seu trabalho referiu ao “desenvolvimento desigual das regiões de um organismo estatal-territorial” 
em um destaque ao “[...] centro do poder” visto e vivido pela situação atual boliviana.

Compreender essas concepções significa estruturar o espaço nacional, porém sob a ótica de 
um planejamento mútuo e /ou geral. Partindo do pressuposto de que a atual geopolítica boliviana 
trabalha em um processo de descentralização econômica é inserida uma ressalva à atenção em 
suas particularidades como forma de alcançar o seu desenvolvimento.   

Procedimentos metodológicos 

O presente estudo trata das relações geopolíticas entre a parte oriental da Bolívia e o estado 
boliviano.

Foram realizadas as seguintes etapas relacionadas às atividades e técnicas de pesquisa:    
Etapa 1 - Análise das teorias de Estado e território     
Como recurso para a análise investigativa foi realizada a pesquisa bibliográfica necessária 

para a compreensão das teorias do Estado e território. A partir da leitura interpretativa foi possível 
associar a teoria com a prática através da relação (a princípio com o estudo teórico) do espaço vivido.     

Técnicas de Pesquisa: Documentação indireta – Pesquisa bibliográfica (Fontes secundárias): 
livros; publicações e teses.

Etapa 2 - Análise do contexto histórico-político do Estado boliviano e do departamento de 
Santa Cruz de la Sierra      

Nesta etapa foi feita a pesquisa de assuntos ligados ao contexto histórico-político do Estado 
e do departamento. Tal recurso é de fundamental importância por que objetiva compreender o 
contexto sócio-administrativo do local e, consequentemente, fazer uma análise comparativa de 
suas relações com a situação atual.

Técnicas de Pesquisa: Documentação indireta – Pesquisa bibliográfica (Fontes secundárias): 
livros; teses; artigos e monografias.

Etapa 3 - Estudo das leis, estatutos e práticas econômicas a partir da década de 1940 e suas 
reformulações frente à atual organização geopolítica     

Para esboçar os regulamentos e investigar suas particularidades foi realizado um estudo sobre 
as leis e estatutos vigentes, que servirá como análise comparativa sobre a atual aplicabilidade teórica 
e prática, diante dessa  nova conjuntura político-econômica. Nesse sentido procurou-se avaliar os 
conceitos e aplicabilidades geopolíticas no que se refere às práticas econômicas, sua formalidade 
e/ou legitimidade no âmbito do Estado e da região,  e suas flexibilizações ao longo da sua história. 

Como reforço didático para a compreensão do contemporâneo foi utilizado publicações e 
recursos da imprensa local e internacional onde, a partir das informações em análise, foi feito a 
estruturação das idéias para a execução do artigo.

Técnicas de Pesquisa: Documentação indireta – Pesquisa documental (Fontes primárias): 
leis e estatutos; Pesquisa bibliográfica (Fontes secundárias): livros; imprensa; publicações e teses.

Etapa 4 - Trabalhos de campo
Foram feitas visitas ao consulado da Bolívia em Salvador, oportunidade em que foram feitos 

contatos com os funcionários bolivianos e o próprio vice-cônsul. Na ocasião se procurou investigar 
bolivianos residentes em Salvador com os quais foram feitas entrevistas, que procurava esclarecer/
entender a real situação deste conflito Ocidente X Oriente.
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A RELAÇÃO ENTRE ESTADO E TERRITÓRIO E SUA APLICABILIDADE NO ESPAÇO BOLIVIANO 
E EM ESPECÍFICO NAS PROVÍNCIAS DO ORIENTE 

O conceito de Estado e território é muito amplo e se diferenciam conforme a particularidade 
do espaço. O caso boliviano se torna especial pela sua diversificação cultural que, ao longo da 
sua história, segregou o espaço e buscou regularizar leis e diretrizes, resultando no atual direito 
autonômico departamental: autonomia esta que atualmente é mais expressada pelo poder econômico 
do que “simplesmente” fator político-social. (SOUZA, 2012)

     A característica fundamental do Estado é sua soberania (conclusão esta retirada a partir 
de análises conceituais) que tem como definição de acordo com o Ferreira (2001), como uma “[...] 
ordem suprema que não deve sua validade a nenhuma outra ordem superior” e assim relacionando 
ao ponto de vista interno boliviano, torna-se a busca da sobreposição sobre os demais poderes 
social e sobretudo autonômico, que a partir da década de 1990 - seguindo o contexto latino-
americano - foi parcialmente perdida, através de inúmeras privatizações e, consequentemente, 
diferentes readaptações ao contexto territorial, no que se refere às particularidades e necessidades 
do respectivo espaço.

     Diante das diferentes readaptações surgiram, além da questão cultural, particularidades 
econômicas que o antigo Estado liberal boliviano buscou através da prática de investimento, 
centralizar a economia nos departamentos do oriente, sobretudo na província de Santa Cruz, 
por possuir uma infraestrutura de maior qualidade para o transporte e assim viabilizar possíveis 
exportações. Esta centralização hoje é questionada e sofre tentativa de reformulação pelo atual 
governo no âmago da busca pela soberania perdida ao longo da sua história.

Diferentemente do processo mundial de privatizações e capitalizações de mercado, o século XXI 
para a Bolívia é caracterizado pela retomada e reorganização do Estado em questões consideradas 
prioritárias, no sentido de ter como principal propósito o fornecimento de uma base sólida para 
a economia e a sua redistribuição equitativa para todo o país. (LINERA, 2012). Às tais práticas do 
Estado é “acrescentada” o sentimento nacionalista do atual presidente Evo Morales que trouxe, 
para o centro das discussões, as marcas deixadas, ao longo da história boliviana, da exclusão da 
maior parte do povo boliviano na participação, da tomada de decisões.

Segundo Lima apud in Santos et al (2007, p.112) “A representação política, como elemento 
da vida social e recurso de poder, insere-se no âmbito do desejo de se realizar algo em comum 
[...]” e é justamente esse algo em comum que o Estado hoje procura resgatar, mas esbarra na atual 
desigualdade econômica dos departamentos, na diversidade cultural e na conseqüente ideologia 
liberalista já consolidada nos departamentos orientais que, associada a valorização do território, 
torna-se mais um obstáculo a ser vencido.

Santos et al. (2007, p.13) afirma: 

O território é o lugar onde desembocam todas as ações, todas as paixões, todos os poderes, 
todas as forças, todas as fraquezas, isto é, onde a história do homem plenamente se realiza a 
partir das manifestações da sua existência.

Seguindo essa concepção o direito autonômico exercido pelos departamentos do oriente, 
capitaneado pelo departamento de Santa Cruz, e impulsionada pela sua cidade de maior expressão, 
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Santa Cruz de la Sierra, seria uma condicionante nada mais que natural para o território, uma 
vez que há uma necessidade de proteger sua economia e o seu padrão de vida que ao longo da 
sua história passou a ser regulado pelo mercado privado conquistando, consequentemente, uma 
logística completamente favorável para a continuidade do seu desenvolvimento.

A história sobre a ocupação e produção no espaço boliviano “alimenta” a atual situação de coesão 
entre Estado e território onde só a partir do século XIX foi desenvolvida uma estrutura de integração 
entre os territórios mais distantes compostas de linhas férreas e telegráficas intensificando, 
consequentemente, o movimento de colonização impulsionado pela migração (PILAR apud FREIRE 
2008, p. 74). Nesse mesmo período o ocidente boliviano (onde está localizada a capital política da 
Bolívia: La Paz) objetivava através dessa prática a unificação com o oriente (onde está situado a 
cidade de Santa Cruz de la Sierra), uma vez que, para a consolidação da presença efetiva do Estado, 
seria necessário uma conciliação frente aos interesses das oligarquias já instaladas na região. Essas 
oligarquias do oriente eram formadas por grandes proprietários de terra que durante a década de 
1950 receberam investimentos na produção proveniente do excedente na extração das minas no 
ocidente, atividade esta que na época era considerada a principal do Estado.          

Daí resultou a situação ambígua entre território e Estado no espaço boliviano no que se 
refere à pretensão descentralizadora e a conservação do regime neoliberal. Tendo em vista que não 
é uma situação recente, as duas tendências voltam a se enfrentar, mas obviamente sob contextos 
diferentes: de um lado de forma mais descentralizada opõe-se uma “situação modernizadora” que 
levou, no caso da Bolívia, a um projeto centrado nos movimentos sociais, e do outro um projeto 
“transformista” neoliberal, que quer mudar as coisas para que permaneçam como no passado o 
que teve total hegemonia nos anos 1990, permanecendo ainda com muita força nas economias 
dos principais departamentos bolivianos.

A POSSÍVEL SECESSÃO

Ao longo da história sempre houve uma relação conflituosa entre esta região e o poder 
central do Estado boliviano, porém hoje o território cruscenho, assim como outros departamentos 
opositores consolidam o sentimento da autonomia, do poder consolidado do território. Certamente 
por concentrar a economia mais pujante da nação e ter uma maior concentração de redes, esse 
sentimento tende a princípio se fortalecer, podendo com o passar do tempo, a uma tendência 
separatista, a exemplo do que aconteceu no Brasil, no início do século XX, mesmo com o intenso 
processo migratório do ocidente direcionado ao oriente, pois quanto mais cresce a sua economia, 
maior é o seu poder de atração.

Em um país onde o elemento cultural é muito mais forte na configuração do espaço é possível 
observar que o poder econômico associado ao processo liberalista da década de 1990 acabou 
“esquecendo” dessa particularidade e acirrou ainda mais a atual problemática que o presidente 
Evo Morales busca equilibrar através do processo de descentralização e conscientização social. 
Nesse sentido o Estado continua o seu papel pela retomada do poder e da distribuição da renda 
e a região oriental, por sua vez, segue resistindo a atuação do mesmo no desejo de manter sua 
filosofia de vida baseada na sua história. 
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Evo Morales ostenta em seu governo a bandeira de beneficiador dos índios e seus descendentes 
devido o fato da maioria deles estarem inseridos nesse cenário. A implantação de um decreto 
determinando a nacionalização dos hidrocarbonetos sobre a empresa estatal Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Boliviano (YPFB), por exemplo, se tornou a primeira grande conquista do Estado retomando 
mais da metade das ações pertencentes à empresa estrangeiras e obrigando as mesmas a se 
tornarem sócias (dentre elas a Petrobrás: a maior “prejudicada”), além disso, tudo, ter aumentando 
o percentual de lucro destinando-o ao Estado.

Segundo Domingues et al (2009, p. 43) “A NCPE1 foi enfim aprovada, por todo o país, com 
61,43% dos sufrágios e uma participação de mais de 90% dos habilitados a votar. Mas perdeu em 
todos os quatro departamentos da Meia Lua [...]”. Após seu veredicto houve a exigência do Estado 
central aos proprietários para reduzirem suas terras no limite de 5.000 hectares com a exceção de 
produtores que tinham como objetivo fins sociais.

Tais práticas comprometeram a confiança de alguns departamentos frente ao atual modelo 
político-econômico de integração em vigor. A citar os departamentos pertencentes à Meia Lua2 
encabeçado por Santa Cruz que foram veementemente contra a política de descentralização do 
Estado (fazendo retomar a década de 1950-1960) chegando ao seu estopim com o referendo sobre 
a reforma agrária (2008) que retornou com mais força diante uma proposta de inclusão de todo 
o espaço boliviano, e sem restrições.

A partir daí a região da “Meia Lua”² começou a organizar uma seqüência de manifestações e 
paralisação com a finalidade de chamar à atenção do Estado central sobre a sua persistente recusa 
diante uma situação em que os grandes empresários se encontravam em uma completa desvantagem 
a se deparar, após a vitória, com uma possível redução da sua produção e consequentemente na 
perda de maiores lucros.  O estopim foi atingindo em setembro de 2008 quando o departamento 
de Santa Cruz de La Sierra chegou a cogitar e tentar por em prática uma possível separação do 
Estado central (AYERBE, 2011), e se esse processo se consolidasse os outros três departamentos 
da região iria compor este novo país.

Considerada uma prática desnecessária e sem o apoio dos órgãos mundiais para tal 
conhecimento, o departamento de Santa Cruz atualmente se “contenta” com o reconhecimento 
do Estado central de sua autonomia. Isso só foi possível diante um acordo mútuo no qual foi 
frisado questões sobre a liberdade do ir e vim da população além de acordos políticos e econômicos 
limitados entre Estado e o departamento como, por exemplo, inserção da questão da terra que o 
governo departamental autonômico tem a competência para exercer o poder regulamentar e sua 
função executiva BOLÍVIA (2008, p.3).

Conforme Camargo (2006),

As fortes tendências autonomistas de alguns departamentos – e da própria “Media Luna” 
em geral – impossibilitariam a mera continuação do centralismo unitário em sua presente 
forma. Sem válvula de escape apropriada, esse regionalismo boliviano, comprimido pelo atual 
arcabouço constitucional unitário, traduz-se em possibilidade de fragmentação do país, risco 

1 Nova Constituição Política do Estado: conjunto de leis e diretrizes que pretende refundar o Estado boliviano com o objetivo de superar séculos 
de pobreza, racismo e instabilidade política.

2 Departamentos orientais de Santa Cruz de La Sierra, Beni, Pando e, mais ao sul, Tarija caracterizados por possuírem uma das maiores econo-
mias do Estado boliviano.
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inédito em toda a sua história republicana. Vale observar, a propósito, que o municipalismo 
introduzido pela Lei de Participação Popular, em 1994, ainda que tenha ampliado certa esfera 
local e municipal de autonomia, caracterizou-se mais por ampliar a presença territorial e a 
capacidade do Estado que, propriamente, por dar expressão política a regionalismo que se 
expressa tipicamente no nível do departamento (CAMARGO, 2006).

Assim sendo, com toda a insatisfação existente na parte oriental que se acha prejudicada 
pelas medidas do governo central, pode vir a fortalecer o sentimento separatista que La Paz tenta 
sufocar, de forma equivocada, provocando fuga de investidores, o que pode determinar a queda 
econômica da região mais rica (em duas décadas o volume de exportação saltou de duzentos milhões 
de dólares, para quatro bilhões) e que impulsiona o desenvolvimento do país.

CONSIDERAÇÔES FINAIS

A situação geopolítica da Bolívia leva a acreditar numa possível secessão, talvez a médio prazo.
A Bolívia hoje é resultado de uma história pautada na segregação econômica, política e cultural 

da sua população. A proposta de integrar essas particularidades pelo atual governo coincidiu 
com um período em que o Estado se encontrava com um dos piores índices socioeconômicos na 
América do Sul. 

Com a inserção dos problemas internos do país, com a proposta geopolítica elaborada e 
colocada em prática por um governo de esquerda caracterizado por “carregar” em seu histórico 
um grande período de exclusão da sua população indígena na participação sobre as decisões, que 
define o rumo do seu país foi o maior desafio e, ao mesmo tempo, satisfação de expressar essa 
nova conjuntura contemporânea.

Entretanto essa proposta não é bem aceita nas províncias do oriente que se consideram 
prejudicadas pela política do poder central, que com o argumento de melhor distribuição dos 
benefícios, privatizou empresas (inclusive estrangeiras) que investiam em siderurgia e na pesquisa 
de hidrocarbonetos.

É histórica a tendência separatista ao redor do mundo, de regiões com economia pujante. 
Trata-se de uma espécie de “egoísmo da riqueza”, a região mais rica invoca tudo que possui de 
diferente em relação aos territórios mais pobres e passa a reivindicar sua separação do restante 
do país.

A questão separatista boliviana se inclui no contexto geopolítico atual da América do Sul, 
onde se colocam de um lado a Venezuela, o Equador, e a Bolívia, e do outro Chile e Colômbia 
que têm interesses comuns com a Argentina, e sobretudo com o Brasil, pois os “brasivianos”, 
transbordaram a economia sojeira brasileira para os departamentos da Meia Lua, num processo 
de “continuidade” da produção que é exportada pelos portos do Brasil. Além disso nas áreas de 
fronteira, a penetração brasileira é intensa, se estendendo até o Acre, onde o governo boliviano 
montou um plano para frear o que chama de “invasão pacífica” em Pando.

Desta forma, a possível secessão boliviana, envolve interesse que extrapolam suas fronteiras, 
o que se pode inferir que a sua concretização envolverá grandes negociações políticas, pois o fator 
econômico tem forte influência neste contexto.  
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ILHAS FALKLANDS, O DESPERTAR ECONÔMICO

FALKLANDS ISLAND, THE ECONOMIC RISE

FELIPE RODRIGUES DE CAMARGO

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”
fe.camargo@ig.com.br

RESUMO. As ilhas Falkland/Malvinas são um arquipélago situado ao sul da costa leste da América do Sul e de atual 
posse britânica, palco de séculos de disputas por seu controle. Clamado pela Espanha (Tratado de Tordesilhas) e também 
disputada por França e Reino Unido, as ilhas se destacaram no período colonial como promissor porto controlador da 
rota comercial Atlântico/Pacífico. Com a ascensão da Argentina com país independente, o Reino Unido toma posse 
de vez das ilhas, tendo esses dois países assentamentos no local. Com a criação do Canal do Panamá sua importância 
comercial cai drasticamente até a criação dos super-cargueiros. As Falkland/Malvinas sempre se caracterizam por 
sua importância estratégica geográfica até o final do século XX, mas agora se acresce  de outra potencialidade com a 
descoberta reservas de hidrocarbonetos. Após pesquisas de avaliação sobre os possíveis recursos econômicos feita por 
Lord Shackleton, a potencialidade de hidrocarbonetos, recursos pesqueiros e a exploração do turismo trariam grande 
prosperidade as Falkland, a tornando um local mais competitivo economicamente, além de a ilha se tornar uma fonte 
geradora de renda.  Desta forma as reflexões sobre os conflitos Reino Unido e Argentina na manutenção do poder 
sobre essas ilhas minimizam o aspecto de localização geográfica, em uma perpectiva clássica de geopolítica e ganham 
matizes sobre os processos de expansão da produção, consolidação territorial  e acumulação capitalista. A crescente 
demanda por recursos energéticos consolidam a ideia de que a potencialidade das Falklands pode ser extremamente 
satisfatória para os países litigiosos, A Argentina debilitada economicamente poderia ter um florescimento econômico e 
o Reino Unido estaria menos dependente de outros países, podendo ser esse o motivo do conflito de 1982 e sua disputa 
que se arrasta a décadas. Este artigo em si traz o desenvolvimento da capacidade econômica das Ilhas Falklands com 
um especial enfoque nos recursos de hidrocarbonetos por serem um recurso de alto valor e que pode trazer grandes 
impactos para o Reino Unido e Argentina.

Palavras-chave. Geopolítica; Petróleo, Argentina, Reino Unido, Falklands/Malvinas.

ABSTRACT. The Falkland/Malvinas Islands are an archipelago in the south east coast of South America and current 
British possession, the scene of centuries of disputes over its control. Claimed by Spain (Treaty of Tordesillas) and also 
disputed by France and the United Kingdom, the islands stood out during the colonial period as a promising driver 
of trade route harbor Atlantic/Pacific. With the rise of independent country with Argentina, the United Kingdom 
takes possession of the islands once, and these two countries settlements on site. With the creation the Panama´s 
Canal its commercial importance drops dramatically until the creation of the super cargo vessels. The Falkland/
Malvinas always characterized by its geographical strategic importance until the late twentieth century, but now adds 
another capability with the discovery of oil reserves. After evaluation research on the possible economic resources 
made by Lord Shackleton, the potential for hydrocarbons, fisheries and the exploitation of tourism would bring great 
prosperity Falkland, to becoming a more economically competitive place, and the island become a source of income. 
Thus reflections on conflicts United Kingdom and Argentina in maintaining power over these islands minimize the 
appearance of geographic location, in a classic sense of understated nuances come about geopolitics and the processes 
of production expansion, territorial consolidation and capital accumulation. The growing demand for energy resources 
consolidate the idea that the potential of the Falklands can be extremely satisfying for litigious countries, Argentina 
The weakened economically could have an economic boom and the United Kingdom would be less dependent on other 
countries, and may be the reason for the 1982 conflict and its dispute that has dragged on for decades. This article in 
itself brings the development of economic capacity Falkland Islands with a special focus on hydrocarbon resources 
by being a resource of high value and can bring great impacts to the United Kingdom and Argentina.

Keywords. Geopolitic, Petroleum, Argentina, United Kingdom, Falklands/Malvinas.
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APRESENTAÇÃO DO TEMA

Em 1982 a Argentina invade militarmente as Ilhas Falkland/Malvinas sem declarações 
formais, alegando a reconquista por direito de uma usurpação territorial por parte do Britânicos, 
mas que em uma visão geopolítica mais ampla se observa uma ação desesperada para o salvamento 
político e econômico desta nação. A situação da Argentina neste momento era clara, a economia 
sofrendo pesadamente uma crise estrutural no setor financeiro, por más medidas e decisões com 
relação ao setor fizeram a fluidez econômica e juros se descontrolarem causando um aumento 
significativo nos empréstimos estrangeiros para compensar (FERNÁNDEZ, 1983). Acrescido de 
uma recente declaração de um informe sobre as potencialidades econômicas das Falklands com 
descoberta de grandes reservas de petróleo (ainda não mensuradas com exatidão) poderiam ser a 
salvaguarda econômica argentina, sendo que o investimento da prospecção e venda poderiam ser 
a força necessária para retirar a Argentina dessa situação. O Reino Unido em uma crise econômica 
e social com o advento das políticas neo-liberais de Margaret Thatcher, parecia que não exerceria 
resistência. Resultando assim em uma invasão frustrada e agravando mais a situação Argentina. 

Mas o que mais esse arquipélago impacta econômicamente? As Ilhas Falklands em seu 
descobrimento nunca tiveram uma projeção ecônomica significativa, suas principais fontes 
rentáveis foram seu porto de provisões para navios em transito Atlântico/Pacífico, caça a baleias e 
focas e criação de ovelhas para produção de lã. Com a criação do Canal do Panamá o tráfego pelas 
Falklands desapareceu só retornando infimamente com o advento dos grandes navios que não 
conseguiam passar pelo Canal, isso por volta de 1967, as caças a baleias e focas foram proibidas e 
assim restando a criação de ovelhas como principal fator econômico para as ilhas.

Esse persistente litígio chama a atenção e se destaca por ser uma resquício do século XX, 
a descolonização. Sendo esse uma das abordagens legais que a Argentina defende. O que ainda 
persiste no oculto processo geopolítico entre essas nações é muito mais alem do que a moralidade 
descolonizadora Latino-americana, é um jogo de poder Norte-Sul por fator econômico estratégico. 
E a potencialidade econômica das ilhas ditam a persistência dessa situação.

QUESTÃO CENTRAL

A questão central do trabalho é uma avaliação econômica das Ilhas Falklands tomando que 
este seja o principal fator por sua disputa entre Argentina e Reino Unido.

INTERLOCUÇÃO TEÓRICO-CONCEITUAL

A meta britânica sempre  foi controlar as ilhas para ter melhor acesso e firmar autoridade 
no Estreito de Beagle, tudo pela manutenção de sua rede de comércio mundial, economicamente 
nas ilhas o que se mantinha paralelo ao comércio portuário era a exploração das extensas áreas de 
pasto com a criação de ovelhas para produção de lã e a caça de focas e baleias que são abundantes 
na região. A população sempre foi totalmente envolvida por essa estrutura, no gráfico 1 se pode 
observar o impacto da economia na população:
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Com a entrada em serviço do Canal do Panamá em 15 de Agosto de 1914, o contorno pelo Estreito de 

Beagle se tornou desnecessário, a grande fonte econômica das Falkland  foi cortada, refletindo na população 

que decaiu de 2271 em 1911 para 2094 em 1921, o ramo econômico que se intensificou foi o extrativismo, 

a caça a baleias e focas, ao ponto de em 1917 o Reino Unido tornar monopólio próprio esse ramo. Outro 

fator foi a expansão na exploração das outras ilhas, como as Georgias do Sul, que rendeu crescimento em 

1931 para 2892. Mas a partir dai o corre o decrescimento gradual até 1980, pela subsequente proibição 

da caça das focas e baleias, mesmo com a o advento dos super-cargueiros nos anos 60, que não passavam 

pelo Canal, não foi suficiente para estabilizar ou fazer crescer a população das ilhas, mantendo sempre a 

criação de ovelhas para lã como principal produto local, por não precisar de muito investimento e  mão de 

obra, a quantidade de ovelhas chegou a cifras de 644 mil cabeças em 1975 (GRAMIGNA. s.d. p. 5), mas  

as condições de vida nas ilhas é que a faziam ser extremas, poucas opções trabalhistas, educação e saúde 

dependentes do continente, essa situação só veio se alterar pós 1982 com grandes investimentos por parte 

do Reino Unido. 

Os investimentos por parte do Reino Unido que vieram no pós-guerra de 1982 foi incitado por 

um relatório, em 1976 Lord Edward Shakleton veio as ilhas com uma equipe com finalidade de avaliar a 

potencialidade econômida do local, no relatório feito por Shakleton ele destacou as reservas de petróleo 

que poderiam se comparar as do Mar do Norte, mas não estavam totalmente calculadas, a exploração da 

pesca, agricultura mesmo pela acidez do solo, alginatos de origem da classe de algas Phaeophyta, muito 

comum nas águas circundantes as ilhas e o turismo e pequenas industrias e oficinas para simples produtos, 

como malhas e ferramentas de uso quotidiano (SHACKLETON; JOHNSON, 1977, p. 8-11). 

Gráfico 1 - Censo pupulacional Ilhas Falklans (1851-2012)

Fonte: Adaptado por CAMARGO, F.R. de <http://www.falklands.gov.fk/assets/79-13P.pdf>.



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 599-611. ISBN 978-85-63800-17-6

Camargo602

diagramação: letra1@editoraletra1.com

Pesca

O primeiro incentivo econômico em geral foi a criação da FICS (Falkland Islands Interm Conservation 

and Management Zone) e da FOCZ (Falkland Islands Outer Conservation Zone), sendo a maior com 150 

milhas marítimas, sendo essas voltadas para a exploração comercial e limite territorial marinho. Delimitado 

a área, o plano do empreendimento da pesca priorizava as embarcações locais, mas por falta da capacidade 

local de barcos de pesca o governo das ilhas resolveu vender licenças de exploração para qualquer barco, 

sendo essas licenças renovadas anualmente. A pesca faz tanto peso na economia das ilhas que de acordo 

com o PIB das ilhas em 1986 foi de 9,8 milhões de libras e em 1987 após a liberalização da pesca saltou 

para 30,7 milhões de libras e deste total 13.7 milhões são de origem direta da pesca (GRAMIGNA. s.d. p.9). 

Sendo em média feita a captura de 260 mil toneladas de peixe por ano e a receita nos anos de 1990-2000 das 

licenças renderam 23 milhões de libras de um total 44,1 milhões das fontes de recurso das ilhas (BARTON. 

2002, p.127-129). A receita das licenças pesqueiras podem ser observadas na Tabela 1, destacando que os 

valores dos recursos obtidos são diferentes dos dados de PIB. Destaco que é (período pré-exploração de 

petróleo) a fonte mais rentável economicamente para as Falkland.

Um dos principais pescados é a lula, sendo duas espécies pescadas, Illex e Loligo, No Mapa 
1 se encontra suas principais áreas de pesca. A pesca nas ilhas em comparação com outros locais 
do mundo é modesta. Logo nos primeiros anos de venda de licenças para a pesca, o governo 
observou que necessitava de uma regulamentação para não ocorrer a exploração desenfreada e 
que acarretasse em problemas ambientais futuros, também em uma forma de tornar os moradores 
locais mais participantes nesse segmento econômico: 

To conserve the resource, and thus ensure its continued productivity. To maintain the economic 
viability of the fisheries as a whole. To enable the Falklands to enjoy greater benefits from the 
resource. (...) These objectives are still relevant today. The proper conservation of resources 
remains the primary objective. The promotion of direct involvement in the fishery by Falkland 
companies and residents, has been actively pursued. (BARTON, 2002, p. 130).

Segundo BARTON (2002) a temporada de pesca nas ilhas é de duas estações (6 meses), a 
pesca Illex ocorre dos meses de Fevereiro a Junho (primeira estação) e o Loligo ocorre nos quarto 
e terceiro mês da primeira e segunda estações. As espécies de peixe ósseos podem ser obtidas 
em todo o ano, o que diferencia são as rodadas de licenciamento que são revistas nos intervalos 
das estações, com fim de evitar grandes impactos nas populações de peixes. Na Tabela 2 se pode 
observar a quantidade de peixes por tonelada capturados e suas respectivas espécies.
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Mapa 1 - Área de pesca de lula nas Ilhas Falkland

Fonte: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aqc.482/pdf
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Tabela 1 - Receita governamental das Falkland a partir da pesca e outros recursos no período de 1983-2000

Fonte: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aqc.482/pdf

Tabela 2 - Total de peixes (Toneladas) e suas respectivas espécies capturadas nas Falkland nos períodos 

de 1990-1999

Fonte: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aqc.482/pdf

Turismo

Outro ramo econômico seguindo o informe Shackleton seria o investimento no turismo, que 
teria um impacto mais direto com a população local, por ter um contado mais direto com os produtos 
e serviços. Dentro dessa ideia do turismo as vantagens naturais seria a motivação turística, com 
clima mais frio e incondizente com banhos de mar e atividades recreativas de áreas mais quentes. 
Para o turismo de ilhas e pequenos Estados existem seis questões principais a serem abordadas:
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There are six issues commonly found in the development of island microstates. These are, first,the question of 

tourist demand versus protection of the environment; second, determining the role of government and its agencies; 

third, sustaining the economic health of the supporting infrastructure; fourth, the problem of material supplies 

and the implications for imports; fifth, the important issue of population increase or decline. Here there are two 

cases, one in which overpopulation brings down the level of prosperity and the other in which underpopulation 

hinders growth. Finally, there is the question of sustaining the indigenous population. (RILEY. 1995, p. 172).

Mas para o caso das Falklands  apenas dois eram necessários para se empreender o turismo 
nas ilhas, a questão da proteção ambiental e a infra-estrutura de apoio. Na proteção ambiental que 
é a motivação do turismo, foi imposto  o limite de 500 pessoas a visitar locais mais sensíveis por 
temporada, locais de ninhos de aves e de procriação de animais marinhos. Foi necessário um certo 
investimento para estabelecer melhor a infra-estrutura de apoio, hotéis, pensões, restaurantes e 
lojas de souvenir, locais onde ocorre a retenção de capital para o local.

Contudo a quantidade de turistas em geral a visitarem é determinada pelo transporte, a 
acessibilidade das ilhas é mais pelos navios, deste modo são os navios cruzeiros os responsáveis 
pelo maior fluxo de turistas, tendo em 2003-04 chegado 34.000 pessoas desse modo, mas se 
contabilizar a própria tripulação pode chegar a 50.000, (ROYLE, 2004, p. 887) ver Tabela 3. Outro 
modo mas de pouco fluxo são os voos, sendo que só existe uma ligação aérea e esta é com o Chile, 
Punta Arenas, que ocorre com regularidade semanal, existe a rota via Ilha Ascensão que é feita 
pela RAF (Real Força Aérea, em tradução livre), mas essa é bem menos turística por se tratar de 
voos mais rústicos e sem conforto. O menor fluxo turístico vem da base militar de Mount Pleasant 
pelas saídas de folga dos militares e seus familiares.

Em questão econômica o turismo não tem grande impacto no ponto de vista em receita 
liquida comparada com a pesca, sendo 300.000 libras em 2003-04 (ROYLE, 2004, p. 887), mas o 
real impacto que o turismo causa sendo uma segunda fonte de renda para  os pequenos criadores 
de ovelhas que transformaram suas casas para receber os turistas, pensões pequenas, a manutenção 
de pequenos ofícios e fabriquetas que vendem produtos aos turistas e com tudo sendo uma forma 
de controle  da inflação e equilibrando o sistema financeiro  nas ilhas, a proposta do turismo é 
assegurar uma forma de reter capital a população local, na Tabela 4 se pode observar isso.

Tabela 3 - Turistas nas Ilhas Falkland 1987-1994

Fonte: RILEY. 1995, p. 472.
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Tabela 4 - Contribuição do Turismo em mil libras nos anos de 1991-1992

Fonte: RILEY. 1995, p. 472.

Criação de ovelhas

No campo da agricultura que sempre forneceu a lã, a abordagem foi a intensificação da 
produção e aproveitar a tradição e a vantagem geográfica para focar na criação de ovelhas para a 
produção de carne. As ilhas tem uma característica de ter solos pobre de turfa ácida (THOMPSON, 
2000, p. 39) e (ROYLE, 1995, p. 315). Investimentos nas gramíneas locais para alimentação e 
inseminação artificial para fins de melhoramento genético, foram o foco para o aperfeiçoamento 
da produção resultando também no aumento nas vendas. Em 1988 eram vendidos 2.5 milhões 
de libras em lã e assim saltando para 4 milhões de libras em 1994 (ROYLE, 1995, p. 315). Os 
resultados do segundo empreendimento com as ovelhas, em 2011 a carne de 44.000 ovelhas já 
eram exportada para as Ilhas britânicas e Europa (FALKLAND ISLANDS GOVERNMENT, 2012). 

Em geral esse desenvolvimento econômico das ilhas no pós guerra de 1982 com a Argentina, 
iniciado por um grande processo de investimentos baseados no Informe Shakleton, expansão 
de melhoramentos da criação de ovelhas para lã e abrindo a para a exploração de carne, abrindo 
licenças para pesca nas águas territoriais e incentivar o turismo local. Resultou as Ilhas Falklands 
o oitavo lugar no mundo em PIB (Produto Interno Bruto) per capita em 2011 (CIA. 2011), ficando 
a frente de países como Noruega e EUA e perdendo para Listenstaine e Catar por exemplo. Mas o 
que ainda está por vir são os planos de prospecção de petróleo que ainda não se iniciaram e nem 
incrementaram a economia ainda, mas tem grande potencial de impactar a economia não só das 
Falkland mas do Reino Unido de uma forma geral.

Petróleo nas Falklands

O interesse britânico em obter petróleo nas Falkland vem da crise dos anos 70 (BIANGARDI. 
2011, p.129) para se tornar menos dependente do petróleo proveniente de outros países já que 
suas reservas não são autosuficientes, assim o foco para a procura de novas fontes nos territórios 
ultramarinos e o foco se cai sobre existência de petróleo nas Falkland, o informe Griffts foi o primeiro 
a relatar isso já em 1970, mas com o informe Shackleton em 1977 foi confirmada oficialmente a 
existência, pelas grandes bacias sedimentares presentes no entorno do arquipélago (FRAGA, 1995, 
p. 115).  Com essa descoberta se levou a duas situações, a necessidade de avaliar a potencialidade 
petrolífera e oficializar a demarcação territorial para com a Argentina. 
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O Reino Unido em 1986 delimita a Zona Econômica Exclusiva em 150 milhas náuticas 
para fi ns pesqueiros (Mapa 1), sendo esse o início das delimitações das fronteiras marítimas, 
Argentina se posiciona contra, mas pela adoção da política de “paraguas de soberania” em 1989 
onde a diplomacia não se arremetia a causa da soberania das Falkland, mas tenta manter relações 
amistosas de modo a não perder totalmente as vias diplomáticas com o Reino Unido, dessa forma 
não se altera a delimitação dessa zona. Nesse contexto o governo britânico se reserva a total 
exploração dessas áreas.

 No ponto referente a potencialidade também se deve destacar a viabilidade da prospecção 
que tem sido o ponto crucial e o que até na atualidade é o fator que impede o imediato início da 
exploração. Sabendo dessa imediata inviabilidade o governo britânico teve seu foco na pesca, mas 
em setembro de 1990 o Reino Unido libera ao governo local das Falkland a abertura das licenças 
para a exploração petrolífera. Um mau sinal veio em primeiro de Maio de 1992 quando a empresa 
estadunidense OXY não obteve sucesso na prospecção de três poços. Um comitê foi formado 
para se responsabilizar nos assuntos do petróleo, desse surge o estudo das quatro localidades de 
potencial petrolífero, A Plataforma Continental Leste das Malvinas, Bacia do Sul, Bacia do Oeste 
e Bacia de San Julián. A empresa SPECTRUM com base em informes preliminares desenvolve um 
cronograma para a exploração que foi ignorado e não executado e previa inicio da exploração em 
2002. Até o ano de 1995 foi marcado pelas avaliações e análises das possibilidades até que por 
parte unilateral do Governo das Falkland se abre a licitação internacional, mas excluem todas as 
empresas que tenham 51% dos ativos de origem argentina, o ressentimento dos moradores locais 
com os argentinos são grandes.

Mapa 2 - Zona Econômica Exclusiva das Ilhas Falklands

Fonte: http://blogs.elpais.com/.a/6a00d8341bfb1653ef0163001aabde970d-pi



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 599-611. ISBN 978-85-63800-17-6

Camargo608

diagramação: letra1@editoraletra1.com

O governo argentino rebate advertindo que todas as empresas que atuarem nas Falkland serão proibidas 

de atuar na Argentina. Essa é uma medida de reciprocidade, e as atitudes argentina neste momento são 

dotada de ações que não comprometam o próprio direito de soberania sobre as ilhas (Paraguas de Soberania). 

E segue que em vários momentos a Argentina tenta negociar a situação da extração petrolífera da bacia 

oeste, tendo em vista que independente da posse das Falkland a reserva se estende as águas territoriais 

argentinas. Um acordo foi assinado entre as partes em 27 de Setembro, com 6 pontos principais:

1) Se mantêm o sistema de “paraguas de soberania” sem a abordagem do tema de soberania, mantendo 

as relações diplomáticas e comerciais;

2) O acordo não se aplica as Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul;

3) Há acordo na cooperação na prospecção e possível exportação dos hidrocarbonetos;

4) Se cria um conselho entre as duas nações que visa somente ater as questões dos hidrocarbonetos 

e só serão acatados por unânime consenso das partes;

5) Além das áreas contestadas foram demarcadas mais 6 áreas de 3500km² em águas argentinas 

para a possível prospecção;

6) E a recolha separada de royalties é aceito sem a especificação do valor ou porcentagens.

Desses pontos principais definidos entre Reino Unido e Argentina fica definido as possíveis prospeções 

de hidrocarbonetos, mas o ponto principal é a perspectiva de cada país sobre esse acordo. A visão argentina 

dada de um informe pós acordo é de que se reafirma que a Argentina tem direitos sobre Falkland,  Ilhas 

Geórgia do Sul e Sandwich do Sul, que o acordo não é um reconhecimento da soberania britânica e o acordo 

significa um marco de das boas relações mesmo se tratando de um modus vivendi. A opinião britânica é 

direta e não aceita nenhuma ação argentina de impor encargos econômicos as companhias de petróleo, mas 

aceita a criação de legislações sobre o tema, salvaguardando a soberania e a jurisdição britânica (FRAGA. 

1995, p.123).

Passado doze anos desse tratado, em 2007 o governo argentino o declarou como sem vantagem e o 

denunciou pelo fato de não terem tidos avanços concretos na exploração conjunta. Dessa forma o Reino 

Unido se volta para as bacias que não transitem entre as fronteiras, tentando de uma forma não criar mais 

motivos aos argentinos.

Até agora só foi divulgado que o poço Sea Lion, na bacia norte está em condições econômicas de 

exploração e a projeção de outras áreas são muito promissoras. Todas as características dessa bacia sul 

coincidem com outras bacias que já tem exploração de hidrocarbonetos e a própria bacia de Magalhães, que 

a Argentina extrai petróleo. Destacando que a Argentina tomou medias jurídicas internas para a proibição 

da exploração nas ilhas (The Economist, 2014), as grandes empresas internacionais se ressentiram em 

participar, malogrando suas participações, mas isso resultou em uma forma positiva a empresas petrolíferas 

britânicas de menor tamanho, tornando a exploração uma ferramenta totalmente britânica. As empresas 

que estão envolvidas no processo de exploração de hidrocarbonetos nas ilhas são cinco, Argos Resources, 

Desire Petroleum, Rockopper Exploration e Borders and Southern Petroleum. Na Imagem 1 se observa 

seus locais de exploração offshore.

No contexto da quantidade de hidrocarbonetos, em cálculos de média as reservas prováveis 

(Undiscovered resource) das Falklands segundo a Agência Americana de Geologia (USGS) são de 5.302 
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bilhões de barris de petróleo e 12.060 bilhões de pés cúbicos de gás (USGS, 2012). Segundo o mesmo 

documento, essas reservas prováveis das Ilhas Falkland são maiores que as reservas prováveis argentinas. 

As bacias argentinas com reservas de hidrocarbonetos são: Salado-Pulta del Este (Dividida com o Uruguai), 

Neuquen, San Jorge, Magallanes (Dividida com o Chile) e Malvinas. A Bacia de Salado-Punta del Este tem 

como provável reserva de petróleo 1.975 bilhões de barris e 4.593 bilhões de pés cúbicos de gás.

Mapa 3 - Empresas e seus locais de prospecção

Fonte: http://www.falklands-oil.com/

Neuquen têm 334 milhões de barris de petróleo e 497 bilhões de pés cúbicos de gás. San Jorge 67 

milhões de barris de petróleo e 51 bilhões de pés cúbicos de gás. Magallanes 205 milhões de barris de 

petróleo e 497 bilhões de pés cúbicos de gás. Malvinas 138 milhões de barris de petróleo e 333 bilhões de 

pés cúbicos de gás. A soma de tudo se apresenta como 2.719 bilhões de barris de petróleo e 5.971 bilhões 

de pés cúbicos de gás, realmente menos do que as especulações da Bacia das Falklands.

RESULTADOS FINAIS

Tomando as informações assim se percebe que na visão das prováveis reservas a Argentina 
ganharia muito com a aquisição das Falkalnds, quase dobrando suas reservas de hidrocarbonetos. 
As reservas comprovadas argentinas no ano de 2012 eram de 2.50 milhões de barris, sendo neste 
mesmo ano extraído 203.477 barris (Instituto Nacional de Estadistica y Censos de la Republica 
Argentina, 2013). Logicamente a riqueza que traria essa nova fonte de petróleo para a Argentina 
trariam grande impactos a situação financeira. Sendo uma garantia comprovada de renda e recurso 
para findar suas dividas.
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Se a tendo a perspectiva interna britânica a sua produção está declinando, em 2008 a produção 
de petróleo 1327 mil barris/dia, em 2012 produziu 888 barris/dia. Sendo essa produção oriunda 
de alto mar (DEPARTMENT OF ENERGY & CLIMATE CHANGE, 2014). Reino Unido apresenta 
grande consumo de petróleo, 1503 barris/dia em 2012, (U.S Energy Information Administration, 
2014) sendo maior que o consumo, assim a produção das ilhas Falklands supririam a defasagem 
que se encontra. Um grande impacto positivo para a economia britânica será a produção de 
hidrocarbonetos nas Ilhas Falkalnds.

Dessa disputa que impacto traz ao Brasil? Levando em conta que a Argentina utiliza de 
todos os meios não belicosos para se fixar nas Falklands/Malvinas, o Mercosul não ficou de fora, a 
pedido do governo de Cristina Kirchner, os países desse bloco não receberão navios com bandeira 
das ilhas. Além de que como o engajamento brasileiro de uma maior abertura comercial tendo em 
vista a grande parceria que o Brasil tem com a Argentina, obviamente a pioneira em exploração  do 
petróleo marinho, Petrobras, não entra nos nas licitações britânicas, que de fato seria de grande 
valor. As apostas brasileiras se apoiam na Argentina que em uma provável confirmação de sua posse 
sobre as ilhas teria uma parceria com a YPF para explorar esses recursos. A posição brasileira para 
com o Reino Unido é de nação amiga, mas que apoia a “descolonização” nessa questão. Brasil vê 
que não terá vantagens econômicas nem parcerias a serem estabelecidas com o Reino Unido em 
relação as ilhas, assim se mantendo “neutro”, posição que não agrada a Argentina.

Esse conflito um exemplo do quadro maior da disputa Norte/Sul se mostra pouco belicoso, 
mas muito aguerrido de ambas as partes em seus ideais o que indica que é relevante e estratégica 
situação para os países inseridos e por seus aliados que de alguma forma os apoiam. A causa 
econômica é o resultado material e o aumento de prestígio é uma das batalhas desse conflito 
Norte/Sul.
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O BRASIL E SEU ENTORNO ESTRATÉGICO: GEOPOLÍTICA E FINANÇAS 
NA AMPLIAÇÃO DAS RELAÇÕES COM OS PAÍSES AFRICANOS
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ON THE EXPANSION OF BRAZIL-AFRICA RELATIONS

HÉLIO CAETANO FARIAS

Universidade Federal do Rio de Janeiro
heliofarias@gmail.com

RESUMO. O presente trabalho analisa os financiamentos do BNDES que se direcionaram, na primeira década 
deste século, para os países da África, seja na forma de suporte às exportações de bens e serviços ou pelo apoio aos 
investimentos de empresas brasileiras. Através de documentos oficiais, como o Plano Nacional de Defesa (PND) e a 
Estratégia Nacional de Defesa (END), o Brasil, nos anos 2000, recuperou uma agenda de reflexão estratégica sobre a 
inserção internacional e sobre a articulação entre defesa e desenvolvimento. Neste sentido, foi proposta a ampliação 
das relações externas do país com o seu entorno estratégico, isto é, um espaço que incluiu América do Sul, África 
Subsaariana, Antártida e o Atlântico Sul, e onde o Brasil propõe difundir sua influência econômica, política e diplomática. 
Na recente reaproximação das relações entre Brasil e os países da África, houve o avanço em diversas áreas, incluindo 
educação, cooperação técnica, agricultura, medicina, políticas sociais e energia. O intercâmbio comercial cresceu de 
US$ 4 bilhões, em 2000, para US$ 26 bilhões, em 2012. O número de embaixadas do Brasil saltou de 17, em 2002, para 
37 em 2013. Neste contexto, o BNDES se destaca, em virtude do montante de recursos desembolsados, por financiar 
projetos de infraestrutura e por operacionalizar a internacionalização de empresas brasileiras. Entretanto, com uma 
atuação limitada no sentido político-estratégico, as operações do banco parecem indicar, a despeito da brevidade do 
período estudado, a subordinação do sentido da cooperação sul-sul, das relações entre o Brasil e os países africanos, 
à lógica de acumulação de riqueza privada e às injunções do mercado. Este texto enquadra-se no esforço de pensar 
o desenvolvimento econômico e a cooperação internacional no campo das reflexões geopolíticas, uma abordagem 
que busca fazer o diálogo entre a leitura da conjuntura contemporânea com as tendências de longo prazo do sistema 
interestatal capitalista.

Palavras-chaves. África, Geopolítica, Finança, BNDES.

ABSTRACT. This paper analyzes the BNDES financings that were directed in the first decade of this century for 
the countries of Africa, even in the form of support to exports of goods and services or by supporting investments 
of Brazilian companies. Through official documents such as the National Defense Plan and the National Defense 
Strategy, Brazil, in the 2000s, recovered an agenda of strategic study on international insertion and the connection 
between defense and development. In this regard, it was proposed expansion of external relations of the country 
with its strategic surrounding areas, ie, a space that included South America, Sub-Saharan Africa, Antarctica and 
the South Atlantic, and where Brazil proposes spreading its economic, political and diplomatic influence. In recent 
rapprochement of Brazil-Africa relations, there was progress in several areas, including education, technical cooperation, 
agriculture, medicine, energy  and social politics.The trade has grown from $ 4 billion in 2000 to $ 26 billion in 2012. 
The number of Brazil embassies jumped from 17 in 2002 to 37 in 2013. In this context, the BNDES stands out by the 
amount of resources disbursed for financing infrastructure projects and operating the internationalization of Brazilian 
companies. However, with a limited role in the political-strategic sense, the bank’s operations seem to indicate, 
despite the brevity of the period studied, the subordination of Brazil-Africa relations, the logic of accumulation of 
private wealth, and Market injunctions. This text studies the economic development and international cooperation 
in the geopolitical field, which is an approach that interacts contemporary conjuncture with the long-term trends of 
the capitalist interstate system.

Keywords. Africa, Geopolitics, finance capital, BNDES.
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INTRODUÇÃO

O Brasil recuperou, nos anos 2000, uma agenda de reflexão estratégica sobre a inserção 
internacional e sobre a articulação entre defesa e desenvolvimento, estreitando os laços entre as 
políticas de desenvolvimento nacional e a necessidade de se reposicionar no sistema internacional. 
Com os documentos oficiais, Plano Nacional de Defesa (PND) e a Estratégia Nacional de Defesa 
(END), foi proposta a ampliação das relações externas do país com o seu entorno imediato, 
estratégico, isto é, um espaço que inclui América do Sul, África Subsaariana, Antártida e o Atlântico 
Sul, e onde o Brasil propõe difundir sua influência econômica, política e diplomática, consolidando-se 
como uma potência regional. Entretanto, trata-se de uma área estratégica, marcada pela existência 
de “estoques” de recursos minerais, energéticos, e por oportunidades de investimentos de capital, 
um espaço em que as grandes potências buscam assegurar e ampliar suas posições.

O exercício de liderança política, econômica e diplomática sobre o “entorno imediato” evidencia 
a necessidade de uma estratégia brasileira de integração global, que reduza suas vulnerabilidades, 
que elenque suas prioridades e que seja coerente com uma perspectiva de conquista de maior 
autonomia no jogo das disputas de poder do sistema interestatal moderno. Uma forma de inserção 
externa que exige a capacidade de se criar arranjos políticos, consensos, alianças com distintos 
países, tendo como referência a perseguição dos objetivos geopolíticos. Não se trata, como adverte 
Fiori (2014), de nenhuma espécie de “ideologia nacionalista, nem muito menos a qualquer tipo de 
cartilha militar”, mas sim de um “imperativo ‘funcional’ do próprio ‘sistema interestatal capitalista’”.

Na recente reaproximação das relações entre Brasil e os países da África, houve o avanço 
em diversas áreas, incluindo educação, cooperação técnica, agricultura, medicina, políticas sociais 
e energia. O intercâmbio comercial cresceu de US$ 4 bilhões, em 2000, para US$ 26 bilhões, 
em 2012. O número de embaixadas do Brasil saltou de 17, em 2002, para 37 em 2013. Neste 
contexto, o BNDES se destaca por financiar projetos de infraestrutura e por operacionalizar a 
internacionalização de empresas brasileiras. O presente trabalho analisa os financiamentos do 
BNDES que se direcionaram, na primeira década deste século, para os países da África, seja na 
forma de suporte às exportações de bens e serviços ou pelo apoio aos investimentos de empresas 
brasileiras.

Este texto enquadra-se no esforço de pensar o desenvolvimento econômico e a cooperação 
internacional no campo das reflexões geopolíticas, uma abordagem que busca fazer o diálogo entre 
a leitura da conjuntura contemporânea com as tendências de longo prazo do sistema interestatal 
capitalista. Na sua versão recente, enquanto disciplina acadêmica e projeto político dos Estados 
Unidos para a periferia capitalista, as noções de desenvolvimento mergulharam numa espiral 
economicista, reduzindo seus fins às mudanças da base material de geração de riqueza dos Estados 
e, numa perspectiva mais liberal, a redução do atraso e superação da pobreza. Sendo assim, as 
estratégias de desenvolvimento dos países, tendo o processo de industrialização como uma de 
suas metas principais, se aproximava mais de um receituário de políticas de planejamento do 
que de um embate de poder entre Estados com vista a conquista de maior autonomia no sistema 
internacional. O que se negligencia nessas abordagens é a dimensão geopolítica, a compreensão 
de que os projetos de desenvolvimento sustentam, por natureza, a criação de meios competitivos 
a conquista ou manutenção de poder estatal. O desenvolvimento, portanto, não é um fim em si 
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mesmo, mas um meio econômico de se acumular poder. O capitalismo, como afirma Fiori (2008; 
2013), nasceu associado às disputas de poder dos Estados, atrelado, portanto, a própria gênese 
do sistema interestatal.

Este texto está dividido em três partes, além da introdução e das considerações finais. Na 
primeira, o intuito é de fazer um breve resgate sobre o papel dos bancos de desenvolvimento na 
criação dos mecanismos de direcionamento ao crédito como respostas nacionais aos desafios da 
industrialização, do desenvolvimento econômico e, por conseguinte, da redução das assimetrias 
de poder em relação às grandes potências mundiais. Posteriormente, a ideia é mostrar como, 
no Brasil, os sistemas de financiamento público são os principais responsáveis pelos projetos de 
integração regional e de ampliação das relações econômicas e comerciais. Espera-se, ao longo deste 
texto, esboçar algumas ideias que levem a uma aproximação teórica sobre o tema da expansão 
externa como um elemento constitutivo de um projeto nacional, que, a um só tempo, busca uma 
forma de inserção externa que reforce e desenvolva os efeitos de complementaridade do sistema 
produtivo nacional. Na terceira parte, o foco o resgate das relações entre África e Brasil, buscando 
argumentar que o atual período de crescimento africano constitui uma oportunidade para o 
Brasil aprofundar as relações Sul-Sul e criar, no espaço do Atlântico Sul, um ambiente geopolítico 
favorável aos projetos sul-americanos e africanos. Por fim, serão feitas algumas considerações 
finais a respeito do desenvolvimento e da inserção externa no continente africano.

O BNDES E OS MECANISMOS DE DIRECIONAMENTO DO CRÉDITO 

Há uma longa tradição de debate nas ciências econômicas e sociais sobre o papel dos sistemas 
financeiros nas estratégias de desenvolvimento ou no próprio crescimento econômico dos países. As 
relações entre ambos variam de acordo com as diferentes tradições teóricas. Neste texto, entretanto, 
o enfoque será pautado na percepção de que o sistema financeiro relaciona-se à determinação do 
investimento e não a capacidade de poupar. O sistema financeiro, portanto, tem um papel ativo 
na dinâmica das economias capitalistas, superando as funções associadas a simples intermediação 
entre os agentes superavitários e agentes deficitários.

O estudo comparativo das trajetórias de desenvolvimento dos países em perspectiva histórica 
foi objeto de vários trabalhos. Em muitos, todavia, o tema da industrialização ocupou um papel 
central. É o caso, por exemplo, do trabalho de Alexander Gerschenkron (1970) sobre a industrialização 
dos países europeus. Este autor demonstrou como as industrializações da Alemanha e da Rússia 
diferiram da experiência inglesa, tendo na articulação entre Estados e bancos, entre estratégia 
política e capacidade econômica, o grande trunfo para a modernização produtiva. Uma leitura que 
permite desmitificar a estratégia liberal de desenvolvimento das nações.

No século XIX, a associação entre as políticas dos Estados, os bancos e as empresas deu 
uma nova dimensão ao desenvolvimento industrial dos países da Europa continental. No pós 
Segunda Guerra Mundial, retomou-se, em grande medida, a experiência destes países europeus 
de industrialização atrasada (latecomers) para a criação de instituições, sobretudo de bancos de 
investimentos de longo prazo, no intuito de recuperar as economias destruídas pela guerra.

No Brasil, entretanto, nunca existiu um sistema de financiamento baseado no mercado de 
capitais e nem um sistema de crédito essencialmente comandado por bancos universais (TORRES, 
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2009). A articulação entre Estado e bancos no Brasil foi distinta das experiências europeias, 
coube aos bancos públicos um papel central no financiamento da industrialização e da formação 
do sistema produtivo nacional. No Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) se destaca como uma das mais importantes instituições de planejamento e 
financiamento dos projetos de desenvolvimento que já existiram no país. As preocupações com 
a industrialização, com investimentos de infraestrutura, com a integração do território e com a 
superação do subdesenvolvimento fundamentaram a criação do Banco em 1952 e, por conseguinte, 
orientaram suas opções políticas. Em pouco tempo, o BNDES1 se tornou uma das principais 
referências de planejamento da burocracia estatal e, imprescindível, aos principais projetos 
nacionais das mais diversas orientações.

O Banco, em virtude da sua importância, foi objeto de vários estudos, sobretudo os que se 
preocupam em analisar o processo de industrialização e a formação do mercado interno. Pode-
se, de maneira, geral, considerar cinco grandes momentos na história do Banco (FARIAS, 2008). 
O primeiro, entre 1952 e 1964, ressalta o papel do BNDE no financiamento dos macrossistemas 
de energia e transporte; o segundo, entre 1965 e 1981, caracteriza a importância do BNDE na 
ampliação dos circuitos produtivos industriais, principalmente com o financiamento dos setores 
privados nacionais; o terceiro, entre 1982 e 1989, evidencia-se a inflexão das prioridades históricas 
do BNDES frente ao processo de globalização, com destaque para a estratégia de integração 
competitiva nos mercados internacionais. O quarto período, predominante durante a década de 
1990, o BNDES se destacou como um dos principais responsáveis pela Política de Privatização. E, 
por fim, um quinto caracterizado pela preocupação com a formação de grandes grupos nacionais, 
com o apoio à exportação e aos investimentos externos. Este último será o objeto de investigação 
deste texto.

Os desembolsos anuais do BNDES situam-se na ordem de R$ 190,5 bilhões em 2013, o que 
representa uma evolução crescente em sua capacidade de financiar, dado que, em 2002, os valores 
estavam na ordem de R$ 38,2 bilhões (BNDES, 2014). Trata-se, em termos comparativos, de um 
montante de recursos superior aos do Banco Mundial2, que em 2012 desembolsou aproximadamente 
US$ 31 bilhões3. Entretanto, um pouco distante de outros bancos de desenvolvimento, como o 
CDB (China Development Bank), que, em 2012, detinha uma carteira de crédito na ordem de 
US$ 1,2 trilhão, enquanto o KfW (Banco Alemão de Desenvolvimento) era de US$526 bilhões e 
o BNDES era de US$ 524 bilhões (COUTINHO, 2014). Quando se considera a importância dos 
bancos de desenvolvimento no conjunto da economia, têm-se na relação carteira de crédito/PIB 
os seguintes dados: 15,5% do KfW; 12,4 do CDB e 11,3% do BNDES. Quando se analisa a relação 
crédito/estoque de crédito no país, os dados indicam 21% do BNDES, 12,7% do KfW e apenas 8% 

1 Apenas em 1982, com a incorporação dos recursos do Fundo de Investimento Social (Finsocial), o então BNDE agregou a letra “S” em sua sigla 
e passou, portanto, a se chamar BNDES.

2 Essa especificidade do BNDES deve-se ao fato de a instituição responder no mercado brasileiro por quase todo o funding destinado ao financia-
mento das aquisições de máquinas e equipamentos produzidos no país e a obras civis industriais de menor porte. Esse tipo de demanda, por 
ser normalmente de menor valor unitário, pode ser atendido com financiamento de prazo de 5 a 7 anos, enquanto projetos de instalação de 
plantas ou de obras de infraestrutura precisam, normalmente, de 15 a 25 anos. Isso faz com que o prazo médio das operações do BNDES seja 
de quatro anos, muito inferior ao de instituições congêneres, o que permite também que a instituição consiga gerar um volume de desembolsos 
anual maior, frente a um mesmo valor de ativo de crédito. Nas demais instituições, os financiamentos concentram-se fundamentalmente nas 
operações relacionadas a projetos de investimento de longa maturação na indústria e na infraestrutura.

3 Informação referente ao ano fiscal de 2012, que vai de junho de 2011 a junho de 2012. Dado retirado do site oficial do banco (http://www.
worldbank.org/) em junho de 2014.



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 612-624. ISBN 978-85-63800-17-6

Farias616

diagramação: letra1@editoraletra1.com

do CDB. (idem, 2014). 
Contudo, estes elevados desembolsos do BNDES estão diretamente relacionados a três 

fatores (TORRES, 2009): a) a importância desses financiamentos num país com ampla indústria 
de equipamentos; b) amplitude e diversificação do parque produtivo industrial e agrícola; c) 
inexistência de um mercado financeiro nacional. 

A particularidade do BNDES está no fato de ser um banco público de desenvolvimento 
mantido prioritariamente por recursos de origem fiscal ou parafiscal. Situação que se originou 
das limitações do mercado de crédito doméstico e de uma opção política estratégica de evitar a 
dolarização dos financiamentos de longo prazo. Tal especificidade reafirma o caráter público, 
nacional e estratégico de suas ações, não podendo, a rigor, se limitar as funções de um banco de 
investimentos orientado pelas demandas de mercado, mas sim ser um banco de desenvolvimento 
voltado ao fortalecimento da economia nacional e, cada vez mais, à inserção externa de setores 
produtivos estratégicos.

O BNDES E OS MECANISMOS DE CRÉDITO À INSERÇÃO EXTERNA

Se for correto considerar que um dos principais problemas do crescimento da capacidade 
produtiva de longo prazo está relacionado a taxa de investimento, Medeiros e Serrano (2004), 
esclarecem que o investimento privado só cresce de forma sustentada se o aumento da demanda 
final (consumo, gasto público, exportações) for continua e regular. E isso, obviamente, depende 
da condução da política governamental. As exportações são um componente fundamental na 
manutenção da tendência de longo prazo da demanda final. Impacta diretamente na questão do 
financiamento e na redução das restrições externas, uma vez que é uma fonte de aquisição de 
moeda externa. Entretanto, as exportações, se tomadas isoladamente, pouco contribuem para 
entender a variedade de situações de inserção externa dos países. 

As condições estruturais de cada país constituem os fatores determinantes para se considerar 
o papel efetivo das exportações. As políticas de inserção internacional das empresas estão, na 
maioria dos casos, dependentes de instituições de apoio ao crédito.  Alem e Cavalcanti (2005) 
consideram que o aumento das exportações, além de reduzir a vulnerabilidade externa, é um fator 
que interfere positivamente na elevação do emprego, da renda, da produtividade e do nível de 
produção. Não se reduz, portanto, a um mecanismo capaz de aumentar os parâmetros indicados 
acima, mas também é um fator fundamental para a elevação das divisas externas e um meio de 
projeção de poder.

O BNDES, o contexto de internacionalização do sistema produtivo dos anos 1990, criou linhas 
específicas de apoio às exportações, tendo em seu portfólio uma gama ampla e diversificada de 
setores industriais. Os destaques ficavam nos setores exportadores de bens de capital. Entretanto, 
só nos anos 2000, o Banco passou a apoiar a exportação de serviços nas áreas de engenharia, 
construção, informática, além de bens de consumo, como calçados, têxteis, alimentos e móveis. 
Em 1998, o valor desembolsado pelo BNDES foi de R$ 2,1 bilhões, enquanto que em 2010, o valor 
chegou a atingir os R$ 11,2 bilhões e, em 2013, o valor fechou com R$ 7,1 bilhões (BNDES, 2014). 
Um crescimento excepcional e constante ao longo da década de 2000.

O BNDES Exim é tido como um dos maiores programas de incentivo e financiamento de 
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exportações do mundo. Tem crescido em praticamente em todas as suas modalidades de crédito ao 
longo dos últimos anos. Os recursos para o programa derivam do Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(FAT).O BNDES Exim tem duas linhas de financiamento à exportação: Pré-Embarque e Pós-
Embarque.

A atuação governamental interfere de maneira significativa no montante das exportações 
do país, sendo um mecanismo estratégico de apoio a setores específicos, com destaque para os 
setores de maior intensidade de tecnologia e com alto valor agregado. Nestas áreas, o financiamento 
é condição fundamental para a inserção internacional e manutenção do competitivo do sistema 
produtivo nacional. As empresas por si só não são capazes de produzirem diferenciais relevantes 
para competirem no mercado internacional, elas precisam ter condições especiais de crédito, 
financiamento, em termos de prazos, taxas de juros, moedas de pagamento etc.. Como sustentam 
Torres & Carvalho (2010, p. 298), os exportadores necessitam de um sistema nacional de crédito. 
Uma política estratégica “que some, em um jogo de soma positiva, a outras ações (fiscais, cambiais, 
promocionais etc.) coordenadas entre exportadores, empresas fabricantes, bancos, seguradoras 
e governo”. 

A atuação do BNDES no apoio ao processo de internacionalização de empresas nacionais 
coaduna com o esforço da política externa em diversificar nossos parceiros políticos e econômicos. 
O Banco, a partir de 2003, reorientou seu objetivo estratégico e passou a atuar como um agente 
promotor da integração da América do Sul e da África, financiando as exportações de bens e serviços, 
os investimentos diretos de empresas brasileiras e a integração da infraestrutura regional, incluindo 
projetos de construção de hidrelétricas, gasodutos, aquedutos, metrôs, redes de transmissão de 
energia e de distribuição de gás. Neste processo o próprio BNDES abriu subsidiarias em Londres 
(2009), Montevidéu (2009) e Johanesburgo (2013). 

Numa outra clave, as parcerias do Banco com os demais parceiros do BRICS relevam-se 
demasiado importantes. Como assevera Garcia (2012, p. 114), na cúpula dos BRICS, em 2011, o 
BNDES fechou “acordos que preveem a facilitação de transações e projetos em comum, fortalecimento 
das relações comerciais e econômicas, a composição de um arcabouço que possa prover financiamento 
e serviços bancários a projetos de investimento de interesse comum, assim como a possibilidade 
de criação de uma entidade interbancária no futuro”.

O BNDES é uma das poucas instituições capazes de articular as dimensões política e econômica 
de uma estratégia de inserção externa. No âmbito econômico-financeiro, sobretudo a sede em 
Londres, amplia a capacidade de Banco captar recursos e ser emprestador em moeda estrangeira 
para empresas brasileiras. Do ponto de vista político, fortalece a capacidade de operação do Banco 
em outros países.

A GEOPOLÍTICA BRASILEIRA DE INSERÇÃO EXTERNA: O APROFUNDAMENTO DAS 
RELAÇÕES COM A ÁFRICA

Pensar o continente africano não é tarefa trivial, pressupõe um distanciamento das explicações 
modelares, da compreensão de trajetórias de desenvolvimento econômico ou político dos países hoje 
desenvolvidos. A diversidade, as desigualdades e a existência de escalas sobrepostas de conflitos 
são elementos que dificultam a compreensão dos fenômenos políticos apresentados. É como se 
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no continente africano: interno e externo, estado e mercado, local e regional, nacional e global se 
entrecruzassem a todo o momento, tornando mais complexa a compreensão da realidade.

O desencontro dos tempos históricos e das escalas geográficas dá vida a uma trama articulada 
de eventos de difícil apreensão. Na África, como sugere Philipe Hugon (2009), o tempo da globalização 
neoliberal - com a competitividade, a desregulamentação dos mercados financeiros, a abertura 
econômica – não é o tempo do desenvolvimento econômico – com a construção de instituições, 
do mercado interno, da criação de complementaridades produtivas – nem o da história dos povos, 
das tradições histórico-culturais, das nações. A marca da regularidade, no tempo longo africano, 
é a subordinação e exploração externa que se sobrepõe às outras dinâmicas históricas.

O Brasil é um país carrega profundos vínculos geopolíticos, históricos, culturais com o 
continente africano. Ambos foram inseridos no sistema interestatal de modo subordinado e 
montaram suas estruturas econômicas para o atendimento às demandas externas. Contudo, 
neste início de século, o Brasil e alguns países africanos vivenciam transformações substanciais na 
economia e em suas políticas internacionais. Existe uma confluência entre os interesses externos 
do Brasil e nova onda de investimentos na África. Busca-se criar um modelo de relação interestatal 
mais horizontal e solidário, de dimensão Sul-Sul, frente a um histórico de relações assimétricas 
estabelecidas entre Brasil e os países africanos com os países potências do Norte.

As recentes relações de cooperação e intercâmbio incluem diversos setores: agrícola, medicina 
tropical, ensino profissionalizante, programas de energia, programas governamentais de política 
social. (IPEA, 2011). Um dos grandes desafios do Brasil é o de compatibilizar a relativa estabilidade 
institucional, a capacidade econômica e a ativos geoestratégicos (território, população, recursos 
minerais e energéticos, diversidade cultural, diversificação produtiva do parque industrial) com o 
interesse em se reinserir no sistema internacional, o que inclui, inevitavelmente, a disposição em 
arcar com os custos dessa empreitada.

As políticas de Cooperação Sul-Sul foram estimuladas por uma diplomacia ativa, basta 
lembrar que em 2002 o Brasil contava com apenas 17 embaixadas em solo africano, saltando para 
37 em 20134. Isso em um continente com 54 países e uma população de aproximadamente 800 
milhões de pessoas. Um esforço de expansão externa que buscou a defesa de interesses geopolíticos 
e econômicos, do mesmo modo que contribuiu para internacionalizar uma agenda de políticas 
sociais de combate à pobreza.

De acordo com Fiori (2013), o Brasil, neste início de século, propôs aumentar sua autonomia 
internacional, aumentando a capacidade de defesa de suas posições, através do seu próprio poder 
político, econômico e militar. O país, para tanto, contou com a capacidade político-diplomática e 
o carisma de um presidente que transcendeu as dimensões do seu país. Apoiado nesta liderança 
presidencial, o país conseguiu reorientar sua inserção externa, tendo como norte uma estratégia 
internacional de conquista de maior autonomia no sistema internacional.

O continente africano é uma zona privilegiada de expansão das alianças políticas e dos 
investimentos brasileiros. O PIB do continente, entre 2003 a 2012, expandiu-se, em média, 5,1% 
ao ano, ao passo que a média mundial ficou na ordem de 2,7% ao ano. O comércio entre o Brasil-

4 O Brasil conta atualmente com embaixadas em 37 das 54 nações africanas, das quais 19 foram inauguradas desde o início do governo Lula. 
O país só possui menos embaixadas no continente do que Estados Unidos (com 49 missões), China (48), França (46) e Rússia (38). (Fonte: 
FELLET, João. Brasil tem a quinta maior presença diplomática na África. BBC Brasil, 17 de outubro de 2011).



O BRASIL E SEU ENTORNO ESTRATÉGICO: GEOPOLÍTICA E FINANÇAS... 619

diagramação: letra1@editoraletra1.com

Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 612-624. ISBN 978-85-63800-17-6

África cresceu cerca de seis vezes, movimentou US$ 4,9 bilhões e, 2012, chegou a US$ 26,5 bilhões 
(IPEA, 2011).

Na esteira desses investimentos externos na África e com a perspectiva de alteração da 
posição do continente na hierarquia de geração de riqueza e de poder internacionais, foi criado, 
sob a liderança da União Africana, o Programa para o Desenvolvimento de Infraestruturas em 
Áfricas (PIDA).

O PIDA foi lançado em 2010, trata-se de um ambicioso programa de investimentos em infraestruturas 

para o continente. O programa estima que o crescimento africano seja de 6% por ano entre 2010 e 2040, em 

virtude de um conjunto de razões, a exemplo da existência de recursos minerais e energéticos, do aumento 

populacional, da melhoria das condições básicas de vida, dos investimentos em educação e do aumento 

do PIB per capita5. Abaixo os mapas indicam os principais projetos. O principal objetivo do programa é 
eliminar o déficit de infraestrutura e, portanto, prevê investimentos em grandes sistemas de 
engenharia, interligando o continente de norte a sul. Observa-se, abaixo, uma tabela com os números 

dos projetos prioritários.

Plano de Ação Prioritário do PIDA, de 2012 a 2020

SETOR NÚMERO DE PROJETOS INVESTIMENTOS
(EM BILHÕES DE US$)

Energia 15 40

Transportes 24 25

Água 9 1,7

Infraestrutura de TCI 3 0,5

Total 51 67,2

Fonte: PIDA (2012)

A tabela acima mostra algumas das macro-iniciativas de integração do continente. Investimentos 
que exigem estruturas supranacionais de financiamento. Os 51 projetos prioritários, ou seja, 
aqueles traçados até 2020, apresentam um custo estimado em 67,2 bilhões de dólares6. Do ponto 
de vista energético, as obras de infraestrutura buscam aumentar a capacidade de geração de energia 
instalada, dos atuais 125 gigawatts7 para cerca de 700 em 2040. Tais obras se concluídas aumentarão 
o acesso à energia, que em 2009 atendia 39%, para quase 70% em 2040, o que facultara o acesso 
a mais de 800 milhões de pessoas. O programa foca projetos de construção de hidroelétricas e 
linhas de transmissão8. Obras em petróleo e gás são previstas, porém em menor escala. No caso 
dos transportes estão previstas obras em diferentes modais, com destaque para o rodoviário e o 

5 Nestas projeções, o crescimento implicará que, nos próximos 30 anos, o PIB dos países africanos vai sextuplicar e a média de rendimento per 
capita vai subir acima dos $10,000 para todos os países (PIDA, 2012).

6 De acordo com o documento de lançamento do programa, “a escala dos investimentos necessários significa que todas as possibilidades precisam 
de ser alavancadas, incluindo as não-Organizações para fontes de Cooperação Económica e de Desenvolvimento tais como os Fundos Árabes, 
Brasil, China e Índia”. (PIDA, 2012, p. 8).

7 Apenas para efeito de comparação, o Brasil (8ª maior capacidade instalada do mundo) detinha, em 2010, um potencial de 112,4 gigawatts, 
os Estados Unidos (1ªdo ranking) apresentava 1.039 gigawatts. (BRASIL. Anuário estatística da energia elétrica de 2013. Rio de Janeiro: EPE, 
2013).

8 De um grupo de 15 projetos prioritários, a obra de “Interligação Central Africana”, por exemplo, está orçada em US$ 10,5 bilhões. Representa 
uma linha de 3.800 km, que a partir da Republica Democrática do Congo interligará África do Sul, Angola, Gabão, Namíbia, Etiópia, Guiné 
Equatorial, Camarões e Chade.
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ferroviário. A estimativa é que, mantidas as taxas de crescimento econômico, o volume de bens 
transportados vai aumentar na ordem de 6 a 8 vezes. O fluxo portuário passará de 265 toneladas, 
segundo o dado de 2009, para algo em torno de 2 bilhões de toneladas em 20409. No que se refere 
aos projetos de infraestrutura para assegurar o abastecimento de água e a agricultura de irrigação 
estão previstos construções de barragens e estudos para o melhor aproveitamento dos aquíferos 
do continente. Os nove projetos previstos estimam um custo de US$ 1,7 bilhão10. Por fim, o setor 
de tecnologia de informação e comunicação prevê a realização de três grandes projetos11, com o 
intuito de expandir as infraestruturas em fibra-óptica terrestre e instalar pontos de intercâmbio 
de internet entre eles.

A despeito da grandiosidade e das dificuldades para operacionalizar projetos que envolvem 
tantos países, o programa em questão demonstra viabilidade. O continente é o menos integrado 
do mundo, tendo baixíssimos níveis de intercâmbio intra-regional e, como todo, menor fluxo de 
comércio global (PIDA, 2012). As deficiências em infraestrutura básica entravam o crescimento 
e contribuem para manter o continente a margem dos fluxos globais de riqueza. A configuração 
geográfica do continente, o elevado número de países, o caráter geométrico de muitas fronteiras 
nacionais são fatores que requerem de programas de investimentos, como o PIDA, a necessidade de 
envolvimento econômico e, sobretudo, político do maior número de países para que as dificuldades 
estruturais não obstruam a sua implementação.

O BNDES é um ator-chave a continuidade do aprofundamento das relações Sul-Sul, uma 
instituição capaz de dar suporte técnico e financeiro aos projetos do PIDA. Entretanto, os desembolsos 
do Banco para os países da África devem ser obrigatoriamente associados às empresas brasileiras 
ou a exportadores de bens de empresas com unidades produtivas no Brasil, como consta no artigo 
9º de seu estatuto12.

Os grandes grupos de engenharia e construção civil são os que mais recebem os financiamentos 
públicos. Os gráficos abaixo mostram a distribuição regional dos desembolsos do Banco, com a 
crescente participação da América do Sul, sobretudo após 2003, e da África, a partir de 2006. O 
montante para o continente foi na ordem de US$ 2,95 bilhões.

9 De um total de 24 obras prioritárias, o Corredor Multimodal Norte-Sul implicará na modernização do transporte de bens e pessoas entre África 
do Sul, Botsuana, Zimbabué, Zâmbia, Malaui, Moçambique e República Democrática do Congo. O custo estimado da obra é de US$ 2,3 bilhões. 
Esta é uma obra que está na fase de implementação e operação.

10 Destaca-se, por exemplo, o projeto “Fomi”, com orçamento de US$ 384 milhões, uma central hidroelétrica na Guiné comum fornecimento de 
água de irrigação para o Mali e regulação do rio Níger, com impacto direto em nove países.

11 O projeto “TIC Terrestre para Conectividade” tem como meta assegurar a ligação de cada país através de pelo menos duas infraestruturas de 
banda-larga e assegurar o acesso a cabos submarino a todos os países insulares. Está orçado em US$ 320 milhões e tem um impacto conti-
nental direto.

12 Segundo o Art. 9º, o BNDES poderá “(...) II - financiar a aquisição de ativos e investimentos realizados por empresas de capital nacional no 
exterior, desde que contribuam para o desenvolvimento econômico e social do País; III - financiar e fomentar a exportação de produtos e de 
serviços, inclusive serviços de instalação, compreendidas as despesas realizadas no exterior, associadas à exportação; (...) VIII - utilizar recur-
sos captados no mercado externo, desde que contribua para o desenvolvimento econômico e social do País, para financiar a aquisição de ativos 
e a realização de projetos e investimentos no exterior por empresas brasileiras, subsidiárias de empresas brasileiras e empresas estrangeiras 
cujo acionista com maior capital votante seja, direta ou indiretamente, pessoa física ou jurídica domiciliada no Brasil, bem como adquirir no 
mercado primário títulos de emissão ou de responsabilidade das referidas empresas. (Incluído pelo Decreto nº 7.635, de 5.12.2011Link para 
um novo site)” (BNDES, 2014).
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Evolução dos desembolsos do BNDES em obras de infraestrutura (em US$ mil)

Fonte: Elaboração do autor, dados coletados em BNDES (2014)

É importante salientar que o volume de financiamentos do Banco nesta modalidade é pequeno 
frente à sua carteira de crédito. Os desembolsos para obras no exterior em 2013, por exemplo, foi 
de 1,29 US$ bilhão enquanto que o desembolso total do Banco foi na ordem de US$ 86, 8113. Isso 

significa que os financiamentos externos do Banco no período não chegaram a 2% do total dos desembolsos.

Se forem considerados só os financiamentos para o continente africano, as primeiras operações 

ocorreram em 2007, com desembolsos de US$ 145 milhões, chegando a US$ 266 milhões em 2013. Entre 

2007 e 2013, o Banco investiu um total acumulado de US$ 2,94 bilhões no continente, representando 59% 

dos desembolsos em obras de infraestrutura no exterior. Entretanto, esses valores não atingem 0,7% dos 

US$ 431 bilhões (R$ 948 bilhões) disponibilizados no período.

Se comparado à situação de outros países selecionados, o desempenho brasileiro é bastante 
restrito. Considerando apenas os parceiros do BRICS, exceto África do Sul, percebe-se uma enorme 
diferença na disponibilização dos recursos, a China dispôs, em 2012, US$ 45 bilhões, a Índia US$ 
11 bilhões, enquanto o Brasil US$ 2,2 bilhões.

Angola foi o principal destino dos desembolsos do BNDES, o país recebeu 95% dos 
financiamentos, seguido, num patamar bastante inferior, pelos seguintes países: Moçambique 
(2,02%), África do Sul (1,66%), Guiné Equatorial (0,36%), Gana (0,15%) e Zimbábue (0,01%).

Os financiamentos tiveram como principal contratante os governos nacionais. Em Angola, a 
totalidade das obras foi demandada pelo governo. Os projetos que incluem infraestrutura urbana e 
rural, tratamento de esgoto, geração e distribuição de energia, aeroporto, portos, transporte urbano. 
Dos 77 financiamentos concedidos a partir de 2007 para a realização de obras de infraestrutura 
em Angola, 38 com a Odebrecht, 18 com a Queiroz Galvão, 14 com a Andrade Gutierrez e 7 com 
a Camargo Correa (BNDES, 2014). Sendo a maioria destinada para a construção e reabilitação de 
vias urbanas e estradas.

13 O valor de R$ 190,5 bilhões convertidos para dólares a uma taxa de câmbio de 2,22 (média da cotação do mês de Junho de 2014).
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Nota-se, portanto, a partir da observação dos dados dessa pesquisa preliminar que a 
internacionalização de empresas brasileiras é bastante dependente dos recursos públicos e, 
sobretudo, da manutenção de uma estratégia de inserção externa coerente com a autonomia e 
com os vínculos políticos e econômicos com os parceiros da África Subsaariana. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar das oportunidades, a presença do Brasil na África é bastante restrita. O apoio financeiro 
do BNDES à internacionalização de empresas nacionais é um processo recente, mas demonstra claras 
limitações político-estratégicas, as operações do Banco parecem indicar, a despeito da brevidade do 
período estudado, a subordinação do sentido da cooperação Sul-Sul, das relações entre o Brasil e os 
países africanos, à lógica de acumulação de riqueza privada e às injunções do mercado. Ademais, a 
própria configuração institucional do Banco impõe uma série de constrangimentos legais, como, 
por exemplo, a gestão dos recursos do FAT, que o obriga a investir em território nacional. Tais 
impedimentos sinalizam para urgência em se criar de instituições específicas para a realização, 
em ampla escala, daquilo que o BNDES não pode cumprir.

Considerando a dimensão da geopolítica no desenvolvimento econômico, torna-se evidente 
que o processo de transformação produtiva, bem como o de mudança dentro da hierarquia de 
geração de poder e riqueza no sistema interestatal dependem das estratégias políticas dos Estados. 
Não resultam do progresso linear ou da dinâmica naturalmente harmônica dos mercados. O 
desenvolvimento econômico, destarte, como apontado nos primeiros debates clássicos da economia 
política, tem como norte um projeto político de afirmação nacional, que, a um só tempo, está 
integrado a complexa relação entre os fundamentos internos e externos do poder. 

No período atual assiste-se ao “desembarque econômico” (FIORI, 2008) na África, transformando 
o continente em uma área de expansão de capitais externos, notadamente os asiáticos, e zona 
privilegiada de fornecimento de recursos energéticos e minerais. Mesmo favorável do ponto de 
econômico, o atual ciclo de inserção africana no sistema interestatal força o acirramento das 
especializações produtivas. Não se substituiu, entretanto, o velho padrão europeu com a ascensão 
do leste asiático. Configura-se uma situação geopolítica de convivência, complementaridade e 
rivalidades entre as esferas de projeção de poder das “velhas” e “novas” potências. As possibilidades 
de mudança socioeconômica e de afirmação de soberania dos países africanos dependem da 
adoção de políticas sólidas, de longo prazo, voltadas para a diversificação da estrutura produtiva, 
a integração nacional e regional, e reinserção internacional.

Nesse sentido, cada país africano, em que pese os efeitos de séculos de exploração colonial 
e imperialista, apresenta uma realidade geopolítica que deve ser considerada para a identificação 
das formas pelas quais os Estados, a partir das coalizações internas de poder, podem formular, 
levando em conta a conjuntura externa, políticas de transformação socioeconômica e de redução 
das assimetrias de poder e riqueza internacionais.

Os esforços de criação de uma agenda de projetos de infraestrutura comum, a exemplo do PIDA, 
caminha no sentido de superar os principais obstáculos políticos e, por conseguinte, econômicos 
à integração africana. A necessidade de uma coordenação supranacional de planejamento reforça 
a necessidade de se pensar uma África unida. Dá-se, assim, uma dimensão geopolítica ao processo 
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de integração regional e desenvolvimento econômico.
Desdobra-se ao Brasil uma oportunidade singular para aprofundar as relações político-

econômicas com os países africanos, sobretudo com os que dividem o litoral do Atlântico Sul e 
os falantes de língua portuguesa. Uma condição que reforça a capacidade de ação no “entorno 
estratégico”. Para tanto, o BNDES, como instrumento financeiro, deverá estar em sintonia com 
os fundamentos estratégicos da política externa, no sentido de buscar aproximar as razões de 
mercado, que regem as avaliações de crédito, com as razões de Estado.
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LA UNIÓN EUROPEA Y AMÉRICA LATINA:
UNA ALIANZA ESTRATÉGICA BIRREGIONAL

THE EUROPEAN UNION AND LATIN AMERICA: A BI-REGIONAL STRATEGIC ALLIANCE
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RESUMEN. En el sistema global de las relaciones internacionales, las relaciones entre la UE y ALC y a partir de 2013 
entre UE y CELAC se han intensificado más en el último cuarto de siglo. Ya en la década de los ochenta del siglo XX 
el Parlamento Europeo calificó de importancia estratégica la cooperación con el Tercer Mundo, especialmente con 
América Latina. Tras el ingreso de España y Portugal a la CEE, y principalmente gracias a la mediación de España, 
esa dimensión se dirigía a la cooperación económica, política y cultural entre América Latina y la Unión Europea, a 
la creación de un status de asociación. Las cada vez más fuertes y profundas relaciones conllevó a la organización en 
Rio en Janeiro en 1999 de la Cumbre Birregional de Jefes de Estado y de Gobierno. Los encuentros al más alto nivel, 
las sesiones conjuntas de los parlamentos latinoamericanos y el Parlamento Europeo, la cooperación de las diferentes 
asociaciones subregionales de integración (CAN, Mercosur, UNASUR) así como los actores interregionales (Comunidad 
Iberoamericana de Naciones), los programas de desarrollo conjuntos condujeron a una institucionalización de una 
asociación estratégica UE-ALC-CELAC. La base de esta asociación la constituye el común origen histórico, los valores 
y la cultura, la defensa de la democracia, el interés de constituir un sistema internacional multilateral, la similitud 
de las finalidades políticas. Los intentos de eliminar la asimetría de las relaciones económicas entre ambas partes 
y que aún son muy notables, juegan un gran papel en la creación de la asociación estratégica. El fortalecimiento de 
la alianza entre ambas regiones influye también en gran medida en constitución de las relaciones internacionales.  

Palabras-claves. Unión Europea, relaciones internacionales, alianza estratégia birregional, América 
Latina, asosiaciones subregionales de integración

ABSTRACT. In the global context of international relations,bilateral ties between the European Union and Latin 
America intensified notably during the last two decades of the 20th century.In the 1980s, the European Parliament set 
the cooperation with developing countries,especially the Latin America region,as one of its strategic aims.Following 
the accession of Spain and Portugal to the European Union,this cooperation took an intensive form. By 1999,the 
intensification of these relations resulted in the institutionalization of the partnership between  the European 
Union and the Latin American countries in the form the UE-Latin American Summits with participation of the 
heads  of states of the two region.From the first UE-Latin American Summit,organized in 1999 in Rio de Janeiro, the 
strategic alliance between the European Union and Latin America evolved in various institutional forms:biregional 
summits,cooperation with the diverse subregional organizations (the Andean Community of Nations, Mercosur, 
Union of South American Nations) and interregional entities (Ibero-American Community of Nations),as well as 
diverse development programs with mutual participation. The strategic partnership between Latin American countries 
and the European Union is also consolidated on the basis of the common history, values, culture and political aims 
represented by the partners, as well as the shared ambitions of protecting democracy and consolidating a multipolar 
international community. Currently, an important facet of the strategic partnership is the ambition to attenuate the 
asymmetrical characteristics of the economic relations between the partners. The intensification of bonds between 
the two regions also has a serious impact in  the evolution of international relations.

Keywords. European Union, international relations, bi-regional strategic alliance, Latin America, 
subregional integrational assotiations
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SISTEMA INTERNACIONAL Y GLOBALIZACIÓN - PRESENTACIÓN DEL TEMA

Como un sistema político sui generis y una formación multicolor, la Unión Europea es una 
macroregión que a través del concepto Europa aglutina a diferentes regiones, zonas, sistemas y 
países dentro de la cual se trazan importantes líneas de fractura que se manifiestan en tradiciones 
y prioridades políticas, económicas, sociales, culturales, lingüísticas y de política exterior. Las 
relaciones exteriores y de seguridad de la UE, sus relaciones con otras regiones así como la solución 
de conflictos internacionales tiene carácter intergubernamental. La creación de presidencia de 
la UE y de la Comisaría de Exteriores, la Política de Defensa y Seguridad Común constituida en 
1999, las cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno así como el Acuerdo de Lisboa entrado en 
vigor el 1 de diciembre de 2009 indican la necesidad de un sistema de prioridades de una política 
exterior común.

La amplición al Este1, el Proceso de Barcelona iniciado en noviembre de 19952, la Política 
de Vecindad Europea anunciada en el 20043, así como las relaciones de la Unión con los países del 
Mediterráneo, especialmente España y Portugal, y con los países del Tercer Mundo, especialmente 
América Latina y el Maghreb, cuyas relaciones se remontan a más de medio milenio, han determinado 
este sistema de prioridades de política exterior. Durante el análisis de las relaciones entre la UE 
y los países de América Latina y el Caribe (ALC) y a partir de 2013 como Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) hay que prestar atención a los cambios tenidos lugar 
tras la desaparición del mundo bipolar, la rivalidad y competencia entre los centros de poder que 
representan un nuevo tipo de regionalismo institucionalizado. Durante las últimas tres décadas 
del siglo XX y el inicio del siglo XXI la política exterior y el espacio de acción de los países, de las 
organizaciones gubernamentales y de las integraciones regionales se determinan cada vez más por 
nuevas relaciones estatales y por las asociaciones estratégicas de nuevo tipo entre las integraciones 
regionales. La cooperación estratégica entre la UE y ALC-CELAC merecen una atención especial 
y un papel destacado en este proceso.

LA UNIÓN EUROPEA-AMÉRICA LATINA: LOS FUNDAMENTOS DE LA ASOCIACIÓN 
ESTRATÉGICA - CUESTIÓN CENTRAL

Las relaciones entre ambas regiones – la Comunidad Europea (CE) y ALC-CELAC - se han hecho 
intensivas durante las últimas tres décadas aunque el diálogo entre el Parlamento Latinoamericano, 
Parlatino, que aglutina a los representantes de los países latinoamericanos y la Asamblea de 
Europa, desde 1986 Parlamento Europeo, se iniciaran ya en la década de los sesenta del siglo XX. 
En los años ochenta del pasado siglo, el Parlamento Europeo declaró de importancia estratégica 
sus relaciones con el Tercer  Mundo, especialmente con Sudamérica. Tras el ingreso de España y 
Portugal a la Comunidad Europea, esta dimensión hacia América Latina se dirigió a un acercamiento 
económico, político y cultural, principalmente con la intermediación de España, hacia la creación 

1 Véase SZILÁGYI, István: La política hacia el „Tercer Mundo”de la Unión Europea la ampliación al Este.(en húngaro) Comitatus, no. 7-8. p.7-22. 
jul/ago 2004.; SZILÁGYI, István: Política exterior y la ampliación de la Unión Europea. Las enseñanzas mediterráneas y húngaras. Veszprémi 
Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém, 2007. p.187.

2 Véase El proceso de Barcelona y Europa Central y del Este.(en húngaro). Szeged. Szegedi Tudományegyetem, 2001.; István SZILÁGYI: The 
Barcelona Process Revisited in the SBH Presidency. In: New Perspectives for the Team Presidencies: New members, New candidates and New 
Neighbours. Budapest, ”Together for Europe Research Center”. 2008. p.423-443

3 Véase Communication from the Commission. A Strong European Neighbourhood Policy. Brussels,05/12/2007.COM(2007) 774. final.
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de un status particular de asociación.
Desde su creación en 1957, la Comunidad Económica Europea (CEE) entró en contacto con las 

organizaciones económicas latinoamericanas, firmándose en la década de los setenta los llamados 
acuerdos comerciales de primera generación. Estos conllevaron a los Acuerdos de Lomé I y Lomé 
II en 1974 y 1979 entre la CEE y los países de Asia, el Caribe y el Pacífico (ACP). Durante los años 
ochenta y noventa nacieron acuerdos de segunda generación en parte en los acuerdos de Lomé III 
(1984), Lomé IV (1990) y Lomé V (1995), así como en el Acuerdo de Cotonú, firmado en el 2000. 
Sin embargo, otra parte se relaciona ya directamente con los países latinoamericanos (Brasil), así 
como con organizaciones de integración (Comunidad Andina, Mercosur). Una tercera generación 
de acuerdos tiene lugar en la década de los noventa tras la desaparición del mundo bipolar. La 
primera Cumbre Birregional de Rio de Janeiro de Jefes de Estado y de Gobierno de junio de 1999 
determina el nuevo tipo abierto de regionalismo, y la alianza estratégica se materializa en forma 
de acuerdos bilaterales y de asociación. El encuentro y las consiguientes cumbres al más alto nivel 
entre la UE y ALC, las conferencias y consejos de especialistas significaron una respuesta de estos 
actores a los retos integratorios de las nuevas relaciones internacionales.4

La época de grandes transformaciones geopolíticas en Europa terminó en la víspera del 
nuevo siglo. La UE, ocupada con la ampliación y las tareas de la profundización de la integración, 
ha iniciado con la puesta en vigor del Tratado de Lisboa profundas y por el momento inseguras 
reformas institucionales. Entre ellas, la prioridad de la política exterior de la Unión, la determinación 
del círculo de alianza, la ampliación del área de acción internacional de la Unión y el afianzamiento 
institucional de sus posiciones estratégicas.

Entre 1990 y 2013, América Latina atravesó cambios políticos y económicos de gran 
importancia histórica. Durante las décadas de los ochenta y los noventa tuvo lugar la caída de los 
regímenes dictatórico-autoritarios que representaban el poder de los militares y que habían surgido 
durante los años sesenta y setenta mediante golpes de Estado5. Tras el nacimiento de los regímenes 
democráticos vino el periodo de reforzamiento de, por una parte, de integraciones continentales 
que ya existían (Comunidad Andina – CA),  por otra, la formación de nuevos procesos integratorios 
(Mercosur, 1991; Unión de Naciones Suramericanas, 2007), o de la Comunidad Iberoamericana 
de Naciones (CIN, 1991)6  ligada a España y Portugal. Además de la cooperación intrarregional, 
América Latina y el Caribe (ALC) como actor independiente de las relaciones internacionales 
intenta ampliar su espacio de acción, eliminar su relación de dependencia y determinar su modelo 
de integración interregional. La constitución de la CIN es un ejemplo de manifestación de estos 
intentos.

Al inicio del siglo XXI y desde el punto de vista latinoamericano, parece ser que se cristalizan 
tres guiones. Además de la opción de relaciones más estrechas con los EE UU, la tendencia del 

4 Véase Antonio COLOMER VIADEL (coord): La integración política en Europa y en América Latina. Instituto de Iberoamerica y el Mediterráneo. 
Valencia, 2007, p.408

5 Véase SZILÁGYI, István: Autoritarismo, Estado de Excepción, abertura,transición. En: Introducción a la política comparada.. Aula Kiadó, Bu-
dapest, 1991, p.145-160.(en húngaro); SZILÁGYI,István: Transición y consolidación democrática en España.( en húngaro) Napvilág Kiadó, 
Budapest, 1996. p.11-24.

6 Véase SZILÁGYI, István: La Comunidad Iberoamericana de Naciones en la política mundial. Revista de Historia Actual (Cádiz), 2006. no. 4, 
p.155-165; SZILÁGYI, István: La Comunidad Iberoamericana de Naciones en el sistema de las relaciones internacionales. En: Las viejas y las 
nuevas coordinatas de las identidades. Estudios al Homenaje de Anderle Ádám de 65. años (en húngaro). Palatinus, Szeged-Budapest, 2008. 
p.141-153.
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hemisferio sur a una unión continental va ejerciendo una seria influencia. Desde la mitad de la 
década de los noventa del siglo pasado emergió la idea de la creación de una estrategia de alianza y 
asociación entre la UE y ALC, la cual se ha convertido en práctica de política exterior y paradigma 
de integración para ambas partes. Esto, lo que el documento de la Comisión Europea de primavera 
de 2008 titulado La asociación estratégica entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe: 
un compromiso común acentúa en su introducción, tiene una raíz común histórica, lingüística, 
de valores, política y de civilización: “La Unión Europea (EU), y América Latina y el Caribe (ALC) 
son aliados naturales unidos por fuertes vínculos históricos, culturales y económicos, así como 
por una convergencia cada vez mayor de valores básicos y principios. Comparten un compromiso 
común respecto a los derechos humanos, la democracia, la buena gobernanza, el multilateralismo 
y la cohesión social, y cooperan para lograr estos objetivos. Todo esto hace que sean socios bien 
adaptados para abordar juntos los retos globales”7 – podemos leer. El documento considera de 
actualidad el análisis elaborado por la Comisión Europea en el 2005 sobre el reforzamiento de la 
asociación UE-ALC.8

Como medida para la contribución al desarrollo de la cooperación, para el periodo 2007-2013 
la UE creó el llamado Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD). El ICD abarca cinco regiones 
geográficas – América Latina, Asia, Asia Central, Oriente Medio y Sudáfrica – asimismo como cinco 
programas temáticos. Estos últimos, la inversión en los ciudadanos, la gestión sostenible de los 
recursos naturales y la energía, apoyo a las autoridades locales y no gubernamentales, seguridad 
alimentaria y migración y asilo fueron los capítulos destacados. La UE estableció asignaciones 
financieras para estos programas y regiones. Para América Latina la cantidad para el periodo 
2007-2013 es de 2,690 millones de euro. Las prioridades establecidas en el programa están en 
conjunción con las prioridades del Programa de la ONU Objetivos de Desarrollo del Milenio9 

adoptado en el 2000 y a realizarse hasta el 2015. La UE tampoco se olvida de la región del Caribe. 
Entre 2008-2013 aportará un apoyo de 760 millones de euro. 

Las relaciones comerciales entre AL y la UE se han ampliado de forma muy importante 
durante las dos últimas décadas. La UE se convirtió también en el mayor inversor en la región. En 
gran parte esto se debe a las estrechas y tradicionales relaciones del subcontinente con el Gobierno 
de Madrid. Para finales de la década de los noventa del siglo pasado la España democrática el 52% 
de las inversiones extranjeras directas en la región eran españolas, logrando así que numerosas 
grandes empresas españolas (Telefónica, YBERDROLA, Repsol YFP, Banco Santander, Banco Bilbao 
Vizcaya, Banco Central Hispano, Banco Popular Español, Iberia, Sol Meliá y Tryp, la Compañía 
Valencia de Cementos, etc.) ocuparan los primeros puestos en los sectores determinantes de los 
países del continente – sector bancario, hostelería y turismo, energía, telefonía y comunicación.10 
Sin embargo, el volumen del intercambio de mercancías entre ambos “continentes” no refleja las 

7 The Strategic Partnership between the European Union, Latin America and the Caribbean: a joint commitment. Luxembourg: Office for Publi-
cations of the European Communities, 2008. p.5.

8 A stronger partnership between the European Union and Latin America. European Communication from the Commission to the Council and 
the European Parliament.(COM2005.636.final.) Luxembourg, 2006.

9 El documento puede leerse en la página 321 del libro Esther BARBÉ: Relaciones Internacionales. Editorial Tecnos, Madrid, 2003.
10 Véase SZILÁGYI,István: Identidad nacional y política exterior de la España democrática.En: Identidad nacional y política exterior en la area 

euroatlantica. (en húngaro-Szerk.: Kiss J. László). Teleki László Alapítvány, Budapest,2005.p.255-289..; SZILÁGYI, István: Nosotros somos 
un mundo.La política „imperial” de las democracias nuevas de Portugal y de España. In: SZILÁGYI,István: Portugal y España. Historia y polí-
tica en el siglo veinte.(en húngaro). Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány. Veszprém, 2006. p.210-243.
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medidas esperadas de la estrategia de asociación. “…si América Latina fuera un solo país, – podemos 
leer en un informe – … sería el sexto socio comercial de la UE, con flujos cercanos a los que existen 
con Japón, aunque representa apenas  el 5,2% de los intercambios de la UE. Y a pesar de las críticas 
latinoamericanas al proteccionismo europeo, el hecho es que esta región provee más de la cuarta 
parte de los bienes agrícolas que compra la UE en el exterior.”(FRERES,Ch. y SANAJUA, J.A., 2006, 
p. 25-26) Analizando la otra cara de la misma cuestión podemos afirmar que: “Si la UE fuera un 
solo país – y desde el punto de vista comercial no cabe duda de que ya es un actor unitario – sería 
el segundo socio de América Latina, su segunda fuente más importante de inversiones directas 
extranjeras y el principal donante de ayuda.”( FRERES,Ch. y SANAJUA, J.A.,2006, p. 25) 

Es un hecho que las relaciones económicas entre la UE y AL han tenido un gran desarrollo en el 
último cuarto de siglo. El intercambio comercial tuvo un crecimiento de un 15% por promedio anual, 
pero a un ritmo desigual y a un ritmo más acelerado que su capacidad económica. La información 
que aparecen en el libro editado por Juan José Martín Arribas coincide con las conclusiones de las 
fuentes ya citadas. En el 2003, la participación de América Latina en la exportación mundial era 
de un 5%, mientras que en las importaciones era de un 4,7%. En el caso de la UE15 estos valores 
alcanzaron el 38,7%. Si a éste le agregamos el el promedio de 2,6% y de 2,9% de la Europa Centro-
Oriental, obtendremos que el volumen de exportación mundial de la UE es de 41,3%, mientras 
que el de las importaciones es de 41,6%. Su gran rival, los EE UU muestran unos datos estadísticos 
de 13,3% y 19,9% respectivamente. Sin embargo, no olvidemos tampoco los intereses de Japón y 
de China hacia América Latina. Japón aporta un 6,3% a las exportaciones mundiales y un 4,9% a 
las importaciones. En el caso de China, los datos son 5,8% para las exportaciones y 5,3% para las 
importaciones.(MARTÍN ARRIBAS, J. J.,2006:240). Antes de iniciar el análisis de las relaciones 
económicas UE-ALC quisiera llamar la atención al siguiente dato: la UE de 485 millones de habitantes 
aporta con un 23,4% al PIB mundial. La América Latina de 530 millones de habitantes, sólo un 
7,5%. De esta forma, y tomando en cuenta la estrategia de asociación, las dos regiones representan 
una tercera del PIB mundial. En caso de una cooperación efectiva esta situación otorgaría un peso 
importante a la integración en el sistema de las relaciones internacionales.

Al mismo tiempo, las relaciones UE-ALC se caracterizan por asimetría y desbalance económico. 
Los países del Nuevo Mundo y sus asociaciones de integración exportan, principalmente, alimentos, 
bebidas, tabacos y productos tradicionales, así como un 37,3% de materias primas. Tienen que 
luchar contra el proteccionismo de la UE; más de la mitad de las importaciones provenientes 
de la UE son productos técnicos y manufactura.( MARTÍN ARRIBAS, J. J.,2006, p. 243-248).La 
ampliación de la UE al Este no se considera de hecho relevante e influyente desde este aspecto. 
La UE y ALC no son sólo socios estratégicos, sino también rivales desde el punto de vista de las 
relaciones comerciales

Resumiendo podemos decir que una gran parte de la economía latinoamericana se atrasó 
en la competencia con la UE. Esta desventaja se manifiesta de manera diferente en las relaciones 
de los Estados latinoamericanos de desarrollo económico heterogéneo (Chile, Mexikó) y sus 
integraciones interregionales (Comunidad Andina de Naciones, CARICOM, Mercado Común 
Centroamericano, Mercosur), con la UE.(MARTÍN ARRIBAS, J. J., 2006, p. 240). “La globalización 
no es un proceso tan global como su nombre parece indicar – podemos leer en la conclusión de la 
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obra de Martín Arribas. – Conviven un conjunto de economías desarrolladas (UE y Norteamérica, 
principalmente) las cuales concentran la mayoría de la actividad económica, tanto en términos 
de comercio como de inversión, con un número mayor en términos de países y, particularmente 
de población, que tiene una participación mucho más limitada en el mercado internacional. En 
este escenario, la UE es uno de los protagonistas económicos frente al papel residual de América 
Latina y el Caribe. Desde la perspectiva latinoamericana, el comercio con Europa es importante. 
Aunque si bien Estados Unidos es el primer socio comercial de ALC en su conjunto, para Chile, el 
MERCOSUR y la CAN, la Unión Europea se convierte en destino principal de sus productos. Sin 
embargo, Europa está perdiendo peso en el mercado latinoamericano debido a que su comercio 
se centra en productos no dinámicos en el comercio internacional. En este “terreno” está siendo 
ganado por los EEU. En sentido opuesto, ALC es solo una región marginal en el comercio de la 
UE”. (MARTÍN ARRIBAS, J. J.,2006, p. 261). – concluye el análisis 

La colaboración birregional UE-ALC descansa en cinco pilares que son la solidaridad, la 
autonomía, los interes, los valores comunes y la asociación. Estos cinco pilares se encuentran en 
el cruce de tres tendencias. En ellos influyen las tendencias regionales que caracterizan a la UE y 
a ALC, asimismo las de corte global. 

En el proceso de la creación de una asociación estratégica birregional de la formulación e 
institucionalización de objetivos y prioridades comunes, durante el esbozo de los posibles guiones 
es imprescindible tomar en consideración estas tendencias.

Igual posición tuvo la sesión de diciembre de 2007 de la EuroLat, la Asamblea Parlamentaria 
Euro-Latina que une a los representantes parlamentarios de la UE y América Latina. En la Resolución 
aceptada el 20 de diciembre por uno de los foros más importante de la alianza estratégica birregional 
acentuó que “la Asociación Estratégica no habrá alcanzado plenamente su objetivo hasta haber 
propiciado un mayor acercamiento entre sus sociedades, impulsado sus niveles de desarrollo social, 
y haber contribuido de forma decisiva a una reducción drástica de la pobreza y desigualdad social 
en América Latina, a la que debe contribuir tanto el continuado crecimiento económico que se 
viene sucediendo en la región en los últimos daños, como los intercambios y la ayuda de todo tipo 
y el transvase de experiencias en materia de cohesión social que puede aportar la Unión Europea…

América Latina tiene una riqueza propia en recursos humanos y materias primas y que además 
constituye un mercado muy importante para la Unión; y que ésta, a pesar de la actual asimetría de 
las relaciones comerciales, es un socio clave para el desarrollo económico, industrial, científico y 
tecnológico de América Latina y puede contribuir a la diversificación de la región, tradicionalmente 
muy vinculada con Norteamérica, y con vínculos crecientes con Asia (y en particular China).”11

Según el EuroLat, hay que profundizar también la dimensión política y de seguridad de 
las relaciones entre ambas regiones. De acuerdo al documento aprobado por la Asamblea, para 
2013 hay que superar las soluciones ad hoc de los apoyos comunes a las acciones y proposiciones 
aisladas en el escenario internacional. La Asamblea apoya la creación de un Espacio de Asociación 
Interregional Global Euro-Latinoamericana (Euro-Latin American Global Interregional Partnership 
Area-ELAGIPA) que abarque los terrenos político, económico, social y cultural. Para el eficaz 

11 Euro-Latin American Parliamentary Assembly. EuroLat. Text Adopted at the session of Thursday, 20 December 2007. EUROLAT_DV-
PROV(2007)12-20, p. 4.
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funcionamiento de la cooperación propuesta es necesaria la creación de un sistema institucional 
adecuado.Y como un fundamento institucional de la alianza birregional sirven las Cumbres de los 
Jefes de Estado y de Gobierno de la UE y ALC. 

LA ALIANZA ESTRATÉGICA EN EL CAMINO DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN: LAS CUMBRES 

Bajo el signo de la delimitada idea e intención en junio de 1999 se organizó en Rio de 
Janeiro la I Cumbre UE-ALC con la participación de 48 Jefes de Estado y de Gobierno de ambas 
regiones.12 El Preámbulo de la Declaración del encuentro acentuó lo siguiente: “Nosotros los jefes 
de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y  de América Latina y el Caribe hemos decidido 
promover y desarrollar nuestras relaciones hacia una Asociación Estratégica Birregional, basada 
en la profunda herencia cultural que nos une y en la riqueza y diversidad de nuestras respectivas 
expresiones culturales. Las mismas nos han conferido acentuadas identidades multifacéticas, así 
como la voluntad de contribuir para la creación de un ambiente internacional que nos permita 
elevar el bienestar de nuestras sociedades y cumpliendo con el principio del desarrollo sostenible, 
aprovechando las oportunidades  que ofrece un mundo cada vez más globalizado, en un espíritu 
de igualdad, respeto, alianza y cooperación entre  nuestras regiones.”13 “Esta primera e histórica 
Cumbre fue convocada en virtud de la voluntad política de fortalecer las ya excelentes relaciones 
birregionales, basadas en valores compartidos y heredados de una historia común. El objetivo de 
esta Cumbre es fortalecer los vínculos de entendimiento político, económico y cultural entre las 
dos regiones, a fin de desarrollar una Asociación Estratégica entre ambas.”(MARTÍN ARRIBAS, 
J. J. ,2006, p. 314). 

El documento esbozó un programa de cooperación basado en 55 prioridades para un periodo 
de 25 años, determinando también el contenido de 55 objetivos a corto plazo que formarían la 
base de acciones conjuntas directas. El elemento más importante de esto último es la conclusión 
de un Acuerdo de Libre Comercio entre ambas regiones de acuerdo con las disposiciones de la 
Organización Mundial del Comercio. Para la UE, el punto más difícil de cumplir es el capítulo que 
haría posible la libre entrada de los productos agropecuarios latinoamericanos en el mercado de 
la UE. No es casual que en esta cuestión la UE siga una táctica de pasos cortos.

Dar los pasos prácticos que hagan posible el libre ingreso de productos agropecuarios 
latinoamericanos representa el punto más neurálgico, el menos posible y el más difícil de cumplir 
desde el punto de vista de la Unión. El programa de acción dispone de inversiones financieras 
comunes a través del Banco Europeo de Inversiones, así como la introducción del euro en las 
relaciones comunes. Es de destacar las acciones comunes de los parlamentos en los diferentes 
foros e instituciones internacionales, así como los programas que refuerzan la cooperación en el 
área de la salud, cultura y ciencia. 

La mayor finalidad común de la asociación estratégica es la realización de una democracia 
participativa y representativa, los Derechos Humanos, el imperio del Derecho, el buen gobierno, 
el pluralismo, la paz y la seguridad internacional, la estabilidad política y la confianza entre 
las naciones. En el aspecto político acentúa el diálogo institucional UE-ALC, la democracia y el 

12 En inglés http://europa.eu/bulletin/en/9906/p000448.htm. En español en la obra editada por Juan José MARTÍN  ARRIBAS, p. 314-332.
13 http://europa.eu/bulletin/en/9906/p000448.htm, Juan José Arribas: Ibid, p. 315.
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respeto de los derechos fundamentales. En la esfera económica se compromete a la construcción 
de un sistema comercial internacional multilateral, un eficaz funcionamiento de las relaciones 
económicas birregionales basado en un regionalismo abierto, la liberalización comercial, estímulo 
a la prosperidad, la lucha contra los procesos financieros inconstantes y de efecto desestabilizador, 
apoyo a las inversiones que contribuyen a fortalecer la producción y a los pequeños países. En el 
área cultural y científico, social y humanitario basados en la enorme herencia cultural que une a 
ambas regiones, considera entre sus principales valores mantener los conocimientos desarrollados 
durante el proceso histórico, el renacer, contribuir a la educación general, defender y mantener 
las diferencias culturales. 

La Cumbre enumera numeros programas a largo plazo: @Lis, la creación de la sociedad de 
la información, ALFA y Erasmus Mundus para la educación superior, URB-AL, desarrollo de las 
ciudades y comunidades locales, AL-Invest, para inversión y comercio, ECIP, cofinanciamiento de 
los llamados programas horizontales. A estos se unió el programa Alßan  de apoyo a estudios de 
posgrado y doctorales y aceptado en la Cumbre de Madrid de 2002.

La Segunda Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE y América Latina tuvo lugar 
en mayo de 2002 en Madrid. En este encuentro las cuestiones de cooperación cultural jugaron 
el papel principal, sin embargo, figuraron también en la agenda temas referentes a las ayudas 
materiales y de cooperación concreta en áreas económicas, así como las posibilidades de éstas y 
la creación de sus mecanismos. En honor a la verdad histórica tenemos que añadir que los cinco 
(entonces) países miembros del Pacto Andino (Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela), así 
como los países centroamericanos quedaron extraordinariamente descontentos con los resultados 
económicos de la Cumbre. Según palabras del entonces presidente de la Comisión Europea, Romano 
Prodi (1999-2004), con la ampliación al Este la UE no se encontraba en la situación de firmar 
acuerdos de asociación con los países latinoamericanos. Las dos excepciones son Chile, con el cual 
se firmó un acuerdo de asociación el 18 de mayo de 2002 y México, con el cual se había concluido 
un acuerdo similar en el 2000.

El Compromiso de Madrid,(MARTÍN ARRIBAS, J. J.,2006, p. 332-337).  firmado el 17 de 
mayo de 2002, adopta los aspectos formales de la Declaración de Rio de Janeiro. Al capítulo de 
política le siguen los capítulos dedicados a la cooperación económica, cultural, educación y ciencia. 
Sin embargo, el número de prioridades se redujo de 55 a 33, concretizándose estos programas 
en mayor medida. Además de las acciones políticas es preciso resaltar punto 17 del capítulo 
dedicado a la cuestión de cooperación económica, que trata del inicio en septiembre de 2002 de 
las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea, en el marco del 
Acuerdo de Cotonú. Los demás puntos del capítulo coinciden considerablemente con los Objetivos 
del Milenio. El Compromiso de Madrid se complementa con el Documento de Trabajo sobre los 
valores y posiciones comunes y el Informe de evaluación de los avances realizados.(MARTÍN 
ARRIBAS, J. J.,2006, p. 337-363).          

La Tercera Cumbre de la UE de los 25 y los 33 países de América Latina y el Caribe tuvo lugar 
en la ciudad mexicana de Guadalajara los días 28-29 de mayo de 2004. En las negociaciones con 
la participación de los representantes de 58 naciones al más alto nivel las cuestiones referentes a 
la cooperación económica y comercial recibieron el mayor acento. La conclusión de un acuerdo de 
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asociación que contuviese el libre comercio representaba la finalidad común. Sin embargo, ésto 
se realizó por el nuevo Parlamento Europeo elegido en junio de 2004, así como por la Comisión 
Europea con José Manuel Durão Barroso como presidente. De todas maneras, se declaró que entre 
la UE de 485 millones de habitantes y con una participación del 23,4% del PIB mundial y América 
Latina de 530 millones de habitantes y con un 7,5% del PIB mundial, con varias organizaciones 
económicas subregionales – Mercosur, Pacto Andino, Comunidad del Caribe (CARICOM) –, las 
negociaciones de orden político se habían concluído. 

La Declaración de la Cumbre de Guadalajara del 28-29 de mayo de 200414 consta de 104 puntos 
y en comparación con las anteriores Cumbres de Jefes de Estado y Gobierno incluyó numerosos 
elementos nuevos, recibiendo los elementos tradicionales un nuevo énfasis. La Cumbre tomó 
firme posición respecto a la creación de un sistema internacional multilateral y el cumplimiento 
consecuente del principio y la práctica de la cohesión social en las relaciones birregionales, 
compatibles con los Objetivos del Milenio. Acentúa la importancia del Acuerdo de Asociación 
Económica entre la UE y el Caribe (Economic Partnership Agreement- EPA). En cuanto al desarrollo 
económico de América Latina destaca la importancia de la inversión productiva basada en la 
cooperación entre el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Interamericano de Desarrollo, el 
Banco de Desarrollo del Caribe, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Centroamericano 
de Integración Económica. Apoyó la continuación de los programas de desarrollo iniciados en Rio 
de Janeiro y Madrid y la creación de un Espacio Común de Educación Superior y la consolidación 
y el futuro reforzamiento de la asociación estratégica.

La Cuarta Cumbre de la UE y de América Latina tuvo lugar en la ciudad de Viena los días 11 y 
12 de mayo de 2006. Aquí apareció en la escena un bloque alternativo liderado por los presidentes 
de Bolivia, Evo Morales, y el de Venezuela, Hugo Chávez, y el representante de la delegación 
cubana. Ellos criticaron duramente el comportamiento económico de la UE y exigieron una mayor 
prioridad de Sudamérica en la política económica de la Unión Europea.  

La Declaración14 titulada Fortaleciendo la Asociación Estratégica Birregional contiene 59 
puntos y examina los 16 principales aspectos de la situación de la asociación estratégica. Se declaró 
a favor de la garantía de la democracia y los Derechos Humanos. Destacó su especial interés en 
la realización de la propuesta de la XVII Conferencia Interparlamentaria UE-ALC (Lima, Perú 
14 a 17 de junio 2005) de crear una Asamblea Euro-Latinoamericana.15 Celebró la actividad del 
III Foro Euro-Latinoamericano-Caribeño de la Sociedad Civil, atribuyendo gran importancia al 
Foro en la profundización de esta asociación estratégica. Repitió el compromiso de las Cumbres 
anteriores respecto al desarrollo de un sistema internacional multilateral, la importancia de la paz 
y la seguridad y el respeto al Derecho Internacional. Se ocupó de las cuestiones del terrorismo, 
del crimen organizado y narcotráfico, del medio ambiente y de la energía. Destacó la importancia 
de los acuerdos de asociación concluidos por la UE con algunos países de América Latina (Chile, 
México), y con las integraciones (Mercosur, CAN, CARIFORUM, Mercado Común Centroamericano, 
CARICOM), y saludó la actividad del Banco Europeo de Inversiones en la región del Caribe. Declaró 
la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Apoyó la realización del objetivo de 

14 http://ec.europa.eu/external_relations/lac/vienna/index_en.htm
15 http://ec.europa.eu/external_relations/lac/vienna/index_en.htm
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cohesión social a través del desarrollo económico de América Latina. Se ocupó de los programas 
y medidas respecto a la educación superior, la investigación y el desarrollo cintífico y tecnológico. 
Como mencionamos anteriormente, en la Cumbre hizo su aparición el grupo de países descontento 
con la política económica de la UE hacia América Latina, la denominada “Alternativa Bolivariana”. 
Su aparición indica que la construcción de la asociación estratégica birregional no transita por 
camino real.

La Quinta Cumbre de los Jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea y América Latina16 
se organizó en Lima, capital de Perú, los días 16 y 17 de mayo de 2008. El título de la Declaración 
adoptada y firmada fue “Respondiendo juntos a las prioridades de nuestros pueblos” (Adressing 
our Peoples’ Priorities together)17 A pesar de que en el Preámbulo del documento se trate de la 
nueva etapa de las relaciones entre las dos regiones, la Cumbre pudo disminuir y desatar sólo en 
parte las contradicciones anteriores. Los representantes de América Latina esperaban respuestas, 
propuestas, medidas e iniciativas de la UE capaces de abolir eficazmente las relaciones asimétricas 
entre las dos partes. Entre los temas centrales del encuentro formaban parte las cuestiones del 
futuro reforzamiento de la alianza estratégica, el desarrollo sostenible, la cohesión social y el 
cumplimiento de los Objetivos del Milenio. A pesar de que los participantes estaban de acuerdo 
en las prioridades, los puntos de vista y enfoques diferenciaron el contenido de los problemas 
discutidos. La Unión Europea estaba interesada en los aspectos climáticos y de protección del medio 
ambiente, del desarrollo sostenible y de los problemas de energía. Las partes latinoamericanas 
en cambio consideraron de tareas más importantes aquellas cuestiones del desarrollo sostenible 
vinculadas y relacionadas a la cohesión social, a la abolición de la pobreza, la desigualdad, y 
la exclusión social. Estaban de acuerdo en que el reforzamiento de la alianza estratégica y la 
cooperación entre las dos regiones requiere de nuevos métodos, acciones y esfuerzos. Las partes 
consideraron de instrumentos principales y eficaces para la realización de los objetivos enumerados 
el establecimiento de un sistema de acuerdos de asociación bilaterales y multilaterales, así como 
los Acuerdos Económicos de Asociaciones con los países de África, del Caribe y de Asia. En la 
Cumbre decidieron sobre la creación de una Fundación de UE-AL dedicada a custiones teóricas y 
prácticas de la alianza estratégica. Felicitaron y apoyaron la Resolusión de la Asamblea de Eurolat y 
aprobaron el establecimiento del mecanismo institucional propuesto por la Asamblea. Decidieron 
que la próxima cumbre se celebrara en España en la primera mitad de 2010, durante la presidencia 
española de la UE. Los participantes en la Cumbre de Lima aprobaron como método el diálogo 
estructurado entre los países y las organizaciones de integración de la UE y de América Latina 
y en las relaciones interregionales. Los jefes de Estado y de Gobierno apoyaron el método de la 
evaluación individual, quedando claro que ni siquiera entre los países del sur del hemisferio hay 
unidad y concordancia en el papel jugado y desempeñado por las organizaciones de nuevos tipos 
de integración (Mercosur, UNASUR, Banco del Sur, PetroAmérica, CAN, etc.) en el reforzamiento 
de la alianza estratégica.  

La Sexta Cumbre de los Jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea y América Latina se 

16 Véase Günther MAIHOLD. La Cumbre de Lima: un encuentro de la asímetria euro-latinoamericana(ARI).http://www.realinstitutoelcano.
org.9081/wps/portal/rielcano/Imprimir?WCM_GLOB

17 Véase V. Latin America and Caribbean-Euroean Union Summit. Lima, May 16, 2008. Lima Declaration. „Addressing our Peoples’ Priorities 
together”
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organizó en Madrid los días de 17-18 de mayo de 2010. La Declaración titulada „Hacia una nueva 
etapa en la asociación birregional:la  innovación y la tecnología en favor del desarrollo sostenible 
y de la inclusión social” Los participantes reiteraron su compromiso de continuar promoviendo y 
reforzando la asociación estratégica birregional basando los principios,valores e intereses comunes 
que han definido conjuntamente en las cinco cumbres anteriores.

Las altas partes contratantes aprobaron Plan de Acción de Madrid, lo que contiene diversas 
iniciativas conformas a las prioridades establecidas en la VI. Cumbre UE-ALC y recogida en su 
Declaración final.

La Séptima Cumbre de los Jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea y América Latina 
y Caribe se organizó en Santiago de Chile los días de 26 y 27 de enero de 2013. Se reunieron en 
la capital de Chile  los Jefes de Estado y de Gobierno de los 60 países que forman parte de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y de la Unión Europea (UE), más 
los Presidentes del Consejo Europeo y la Comisión Europea.

El tema central era: “Alianza para un Desarrollo Sustentable: Promoviendo Inversiones de 
Calidad Social y Ambiental”.

Aunque la cita continuaba el próspero diálogo de seis cumbres anteriores entre los Estados 
de América Latina y Caribe con la Unión Europea, los primeros se presentaban por primera vez 
bajo un alero común, la CELAC.

También de manera inédita, la reunión de líderes en Santiago incorporaron a su diálogo las 
conclusiones del trabajo de los múltiples foros de la Sociedad Civil y se realizaró una Cumbre de 
Poderes Judiciales de ambas regiones, con lo que los tres poderes del Estado estaban incorporados 
en la alianza birregional.

La Declaración Final contenía 48 puntos y examinaba los 4 principales aspectos de la situación 
de la asociación estratégica. En la primera parte definia y reforzaba el contenido del nuevo diálogo 
de  CELAC-UE acentuando que „1.Los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y de la Unión Europea (UE), y los presidentes del Consejo 
Europeo y de la Comisión Europea, nos hemos reunido en Santiago de Chile el 26 y 27 de enero de 
2013 para renovar y profundizar nuestra Asociación Estratégica en torno al tema “Alianza para el 
Desarrollo Sustentable: Promoción de Inversiones de Calidad Social y Ambiental.” 

2. Por primera vez América Latina y el Caribe se reúnen hoy para sostener el diálogo birregional 
de más alto nivel en el marco de la CELAC, el mecanismo representativo de esta región que promoverá 
sus intereses y objetivos de integración y desarrollo.”18 La segunda parte de la Declaración se 
dedicaba a los valores y posiciones comunes en el ámbito internacional y multilateral. Las altas 
partes firmantes subrayaron que „4. Ratificamos el consenso alcanzado en nuestras anteriores 
cumbres que han reforzado nuestras posiciones en el ámbito internacional y multilateral, y en 
este sentido, reafirmamos nuestro compromiso con el multilateralismo. 

5. Reafirmamos nuestro compromiso con todos los propósitos y principios consagrados en 
la carta de las Naciones Unidas.”19

Los Jefes de Estado y de Gobierno de CELAC y de la UE se declaraban su preocupación por 

18 http://eeas.europa.eu/la/summits/docs/2013_santiago_summit_declaration_en.pdf.
19 http://eeas.europa.eu/la/summits/docs/2013_santiago_summit_declaration_en.pdf
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la crisis económica mundial. Adoptaban una actitud para trabajar juntos a superar las dificultades 
económicas y financieras internacionales creando un nuevo sistema económica mundial Los 
representantes da CELAC y de la UE destacaban su especial interés en  alcanzar el desarrollo 
sustentable también. „12- También expresamos nuestra preocupación por la actual crisis económica 
y porque la recuperación sigue siendo muy lenta. – podemos leer- En este sentido, reiteramos nuestro 
compromiso de seguir trabajando juntos hacia una nueva arquitectura financiera internacional, 
según lo acordado en la Cumbre de Madrid de 2010. Esto incluye las reformas ya acordadas. 
También seguimos comprometidos con la aplicación completa, oportuna y consistente de la agenda 
internacional de regulación financiera para fortalecer la resiliencia del sistema financiero y reducir 
los riesgos sistémicos que son clave para una reforma integral del sistema financiero global. 

13. Expresamos nuestro compromiso de alcanzar un desarrollo sustentable en sus tres 
dimensiones: económica, social y ambiental, en forma integrada y equilibrada.”20 Los Jefes de 
Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y de la Unión 
Europea en la tercera parte de la Declaración Final reconocen los avances logrados en la  Aplicación 
de Plan de Acción birregional, elaborado y adoptado en la Cumbre de Madrid de mayo de 2010. A 
pesar de eso El Plan de Acción CELAC-UE 2013-2015 aprobado en Santiago de Chile, lo amplió. 
El séptimo capítulo del nuevo Plan de Acción revisitado se ocupa de las cuestiones de Género. El 
documento acentua „7. Género; 

El objetivo principal es darle prioridad al tema de género en el contexto de las relaciones 
birregionales y resaltar la voluntad política de ambas regiones de garantizar la igualdad de género y 
la protección, ejercicio y promoción de los derechos de la mujer, entre ellos i) participación política 
de las mujeres; ii) eliminación de todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, incluida la 
violencia sexual; y iii) empoderamiento económico de las mujeres y su participación en el mundo 
del trabajo y en todos los procesos de toma de decisiones.”21  Y el capítulo octavo llama la atención 
a la importancia de las inversiones y emprendimiento para el desarrollo sustentable.

 De todos modos la tercera parte de la Declaración dice que: „ 19. Reconocemos los avances 
logrados en la aplicación de nuestro Plan de Acción birregional y acogemos su profundización 
a través de la incorporación de nuevos capítulos sobre género e inversión en el Plan de Acción 
2013- 2015 de la UE-CELAC aprobado hoy aquí en Santiago.”22  La cuarta parte se trata de las 
cuestiones de la alianza para el desarrollo sustentable  y de la promoción de inversiones de calidad 
social y ambiental.

  Y por fin en la Cumbre de Santiago de Chile decidieron en celebrar la próxima Cumbre de 
la CELAC-UE en Bruselas en el año 2015.

CONCLUSIÓN Y RESULTADOS FINALES

En el sistema global de las relaciones internacionales, las relaciones entre la UE y ALC y a 
partir de 2013 entre UE y CELAC se han intensificado más en el último cuarto de siglo. Ya en la 
década de los ochenta del siglo XX el Parlamento Europeo calificó de importancia estratégica la 

20 http://eeas.europa.eu/la/summits/docs/2013_santiago_summit_declaration_en.pdf
21 http://www.consilium.europa. eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/135043. pdf
22 http://eeas.europa.eu/la/summits/docs/2013_santiago_summit_declaration_en.pdf
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cooperación con el Tercer Mundo, especialmente con América Latina. Tras el ingreso de España 
y Portugal a la CEE, y principalmente gracias a la mediación de España, esa dimensión se dirigía 
a la cooperación económica, política y cultural entre América Latina y la Unión Europea, a la 
creación de un status de asociación. Las cada vez más fuertes y profundas relaciones conllevó a la 
organización en Rio en Janeiro en 1999 de la Cumbre Birregional de Jefes de Estado y de Gobierno. 
Los encuentros al más alto nivel, las sesiones conjuntas de los parlamentos latinoamericanos y el 
Parlamento Europeo, la cooperación de las diferentes asociaciones subregionales de integración 
(CAN, Mercosur, UNASUR) así como los actores interregionales (Comunidad Iberoamericana de 
Naciones), los programas de desarrollo conjuntos condujeron a una institucionalización de una 
asociación estratégica UE-ALC-CELAC. La base de esta asociación la constituye el común origen 
histórico, los valores y la cultura, la defensa de la democracia, el interés de constituir un sistema 
internacional multilateral, la similitud de las finalidades políticas. Los intentos de eliminar la 
asimetría de las relaciones económicas entre ambas partes y que aún son muy notables, juegan 
un gran papel en la creación de la asociación estratégica. El fortalecimiento de la alianza entre 
ambas regiones influye también en gran medida en constitución de las relaciones internacionales.  
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O SERTÃO CEARENSE NA CONEXÃO LUGAR / MUNDO:
POLÍTICAS PÚBLICAS E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO NA

CIDADE DE SOBRAL, CEARÁ (BRASIL)

‘SERTÃO CEARENSE’ IN THE CONNECTION PLACE/WORLD: PUBLIC POLICIES AND 
ORGANIZATION OF URBAN SPACE IN SOBRAL, CEARÁ (BRAZIL)

JUSCELINO GOMES LIMA

Universidade Estadual Vale do Acaraú
geocelino@hotmail.com

RESUMO. O presente trabalho busca apontar a trajetória de constituição de políticas públicas, com vistas à organização 
espacial urbana no interior do estado do Ceará, notadamente, com reflexos sobre a cidade de Sobral. A visualização 
destas ações iniciadas ainda na década de 1970 e aprofundadas no limiar dos anos de 1990 dá luz de entendimentos 
sobre as dinâmicas de transformações urbanas nesta cidade em momento atual, fato que tem feito desta, em espaços 
sertanejos cearenses, uma cidade de representatividade e notoriedade regional. Nesse processo sua imagem é reelaborada 
e nesse ínterim, também a de um conjunto de espaços urbanos sertanejos a ela adjacentes e influenciados. Nesse 
contexto, é nítida uma conexão lugar/mundo desta cidade a partir de tais investimentos, considerando diferentes 
ações e movimentações político/empresariais orquestradas de forma expressiva a partir da última década do século 
XX, fato que vem contribuindo decisivamente para além de seus processos de (re) organização socioterritorial: também 
a de colaboração para uma integração e desenvolvimento socioespacial mais amplo, oportunidade em que a referida 
cidade apresenta-se na perspectiva de comando e organização regional sobre trinta e nove espacialidades urbanas. São 
estes fatos não isolados, mas em conjunto, que tem promovido uma ressignificação de um “novo” sertão urbano no 
território cearense. Com vista ao objetivo apontado, metodologicamente, optou-se por um diálogo contextualizado, 
enfocando de um lado, os elementos contributos das dinâmicas urbanas em espaços sertanejos cearense, analisado e 
discutido por Lima (2014) em recente trabalho dissertativo e do outro uma discussão que demonstre as transformações 
socioespaciais e a consequente conexão lugar/mundo, via políticas públicas em diferentes contextos históricos, 
considerando estudos de Holanda (2010); Almeida (2012); Rodrigues (2012), etc. O estudo revelou que os esforços 
políticos e empresariais consumados nas últimas décadas têm possibilitado para além de uma tessitura territorial 
urbana: o de renovação de conteúdos e condições materiais na mesma, o que evidencia sua colocação dentro do quadro 
das cidades competitivas, resultando e ampliando na referida conexão.

PALAVRAS-CHAVE. Sobral, Políticas públicas, Organização do espaço.

ABSTRACT. This paper seeks to identify the trajectory of formation of public policy, with a view to urban spatial 
organization in the state of Ceará, in particular, with reflections on the city of Sobral. The preview of these actions 
started in the 1970s and deepened on the threshold of the 1990s giving light to understandings on the dynamics of 
urban transformations in this city in the current moment, it is a fact that has done this city, in backcountry spaces in 
Ceará, a city of representativeness and regional renown. In this process its image is reworked and in the meantime, 
also a set of backcountry urban spaces are adjacent and influenced to it. In this context, it is clear a place / world 
connection to this city from such investments, considering different actions and political / corporate transactions 
orchestrated expressively from the last decade of the twentieth century, a fact that has contributed decisively beyond 
its socio territorial reorganization processes: also the collaboration and integration for a wider socio-development 
opportunity in the city that presents the perspective of command and regional organization of thirty-nine urban 
spacialities. These facts are not isolated, but together, it has promoted a new meaning to a “new” urban backcountry 
in Ceará territory. With a view to pointing methodologically objective, it was decided by a contextualized dialogue, 
focusing on one hand, the contributions of urban dynamics in Ceará backcountry spaces elements, analyzed and 
discussed by Lima (2014) in a recent dissertative work and the other a discussion that demonstrates socio-spatial 
transformations and the consequent place/ world connection via public policy in different historical contexts, 
considering studies from Holanda (2010); Almeida (2012); Rodrigues (2012), etc. The study found that business and 
political efforts accomplished in recent decades have enabled beyond a territorial urban fabric: the renewal of content 
and material conditions in it, which shows their placement within the framework of competitive cities, resulting and 
expanding in the referred connection.

KEYWORDS. Sobral, Public Politics, Organization of space.
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INTRODUÇÃO

Localizando a cidade de Sobral/CE no contexto das transformações urbanas brasileiras, 
particularmente, as que se inserem no rol das denominadas cidades médias, há de se perceber que seu 
arranjo no momento  atual é fruto de uma amalgamação de valores construídos em tempo pretérito 
e que acumulou condições para refletir seu presente e desenhar seu futuro. Nesse direcionamento, 
a urbe sobralense apresenta-se transformada dinamicamente pelo viés capital, e como tantas 
outras de seu leque classificatório e dentro de seu quadro regional, vêm desempenhando “um 
papel político, econômico e social de crescimento para toda uma região” (SPOSITO, 2009, p.19), 
fato que tem redimensionado consequências sobre sua forma, conteúdo e organização espacial.

O desempenho em tela que refuncionaliza uma articulação socioespacial mediada pelo 
comércio e atividades a esta ligada, colabora para uma reinvenção imagética dos espaços sertanejos 
no estado do Ceará, de modo que saltam aos olhos, os resultados engendrados pelas políticas 
publicas com vistas à renovação material do espaço e o alcance (mesmo que haja prioridade dos 
objetivos particulares em detrimento dos de ordem coletiva na reorganização espacial) permitido 
pelas diferentes políticas públicas com este fim, uma vez que estas vêm se fortalecendo nas ultimas 
décadas motivadas entre outras, “pela demanda de reestruturação do espaço e o reordenamento 
do território em face à atual fragmentação das cidades” (MELLO-THÉRY, 2011, p. 12).

Nesse ínterim, a presente comunicação objetiva apontar a trajetória de constituição de políticas 
públicas, com vistas à organização espacial urbana do interior do estado do Ceará, notadamente, 
com reflexos sobre a cidade de Sobral. Assim, o artigo é constituído de três seções: (i): Sobral: bases 
de sua configuração territorial; (ii) Políticas públicas e produção do espaço urbano na cidade de 
Sobral:  trajetórias e novas funcionalidades no sertão norte cearense; (iii) Considerações finais; 
Finaliza a composição, a listagem das referências bibliográficas.

Na primeira seção é discutido as fases de formação e organização socioterritorial do Ceará 
e seus rebatimentos sobre a composição da cidade de Sobral. Para a segunda seção é apontado as 
diferentes condições e atuações das políticas públicas sobre espaços interiores do estado do Ceará, 
com enfoque sobre a cidade de Sobral e como estas, os diferentes desdobramentos não apenas 
local, mas regional, considerando o alcance permitido por esta cidade sertaneja. No terceiro e 
último momento desta discussão faz-se um fechamento das ideias discutidas e objetivadas. Em 
momento final, lista os autores usados na discussão teórica.

SOBRAL: BASES DE SUA CONFIGURAÇÃO TERRITORIAL

Entender os processos de constituição do território de Sobral significa em sua concretude 
remontar à ocupação do espaço cearense que se constituíra sob os auspícios dos processos de 
colonização, materializados em diversas fases, atores e circunstâncias, engendradas no sentido 
do deslocamento interior/litoral e vice-versa. Dito isso, entende-se ser necessário antes de tudo 
fixar um olhar cartográfico de localização de Sobral, dentro do quadrante territorial do estado do 
Ceará, conforme se vê na figura 1 na página subsequente, já que este fato permite enxergar que 
seu posicionamento é algo estratégico e que ganha dimensão a partir de sua incursão de formação 
e organização socioterritorial.
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Como ponto de partida, a materialização neste território convoca mesmo que de forma 
preliminar uma discussão conceitual acerca dos Espaços Geográficos, momento que entre tantas 
conceituações encontradas nas diferentes literaturas do campo geográfico e ou das Ciências Sociais, 
optamos trabalhar uma celebre dita por SANTOS (1982, p. 30), expondo que “o espaço é uma 
acumulação desigual de tempos”.

FIGURA 1 - Localização do Municipio de Sobral/CE

Fonte: O autor, 2013.

Vemos nessa perspectiva, a ideia de que os tempos se revestem de ações e condições que ajudam 
a fomentar conteúdo, valor e forma aos espaços em processo de dinamização. Na fomentação em 
tela, encontram-se diversos sujeitos, com diferentes ações e objetivos no processo de organização 
espacial, fato que caracteriza e marca a “convergência dos momentos” (SANTOS, 2000, p. 43).

Considerando esse entendimento, enxergamos que é na historicidade dos deslocamentos 
sazonais feitas aos espaços interiores do território do Ceará, que fez-se erguer um principiado de 
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economia da então capitania do Ceará, resultado das ações dos desbravadores do sertão que com 
a implantação das fazendas de gado, criaram o embrião das charqueadas que logo tornara este 
território de expansão colonial, como um dos maiores produtores do Brasil colônia, em fins do 
século XVIII, “fato que dá vida e notoriedade a algumas conhecidas cidades do interior, a exemplo 
de Aracati, Icó, Sobral, que mais tarde fora continuada com a fase produtiva do algodão” (LIMA, 
2011).

As ações sertanistas de desbravamento confeccionaram uma teia de relações espaciais, entre 
os diferentes espaços de colonização no território sertanejo cearense que foram interconectados 
pelo desenho de estradas por onde vagaram longínquos e muitas vezes perdidos viajantes e 
comerciantes, travessias que entre outras condições, movimentaram e deram escopo de conteúdo 
à Sobral, espaço de onde “os primeiros povoadores foram ocupando as margens dos Rios Acaraú, 
Coreaú, Aracatiaçu, Aracatimirim e de seus principais afluentes, cujas áreas configuram a depressão 
sertaneja onde se situa Sobral” (COELHO, 2007, p. 303).

Nesse direcionamento, edificam-se os rumos de ocupação das terras da futura cidade de Sobral. 
A tessitura da teia de interconexão já citada anteriormente responde nesse encaminhamento, a 
partir da criação de elos de sociabilidades comerciais, entroncamento de diferentes valores sociais, 
margeado pela presença e importância do Rio Acaraú, que:

pelos idos do século XVIII marcou o processo inicial de ocupação das terras que deram origem 
a Sobral, desde o povoado da Caiçara, a partir da fazenda de gado de mesmo nome, localizada 
à margem esquerda do rio Acaraú, em plena depressão sertaneja, no sopé da serra da Meruoca 
(ponto de referência que orientava os viajantes da ribeira do rio Acaraú) (AGUIAR JR., 2005, 
p. 26).

Vê-se assim, que Sobral, emerge no contexto do semiárido nordestino do Ceará com um 
diferencial de muitos outros núcleos que se gestara pelo viés e ditames das incursões colonialistas 
do século citado, que é justamente o fato de sua presença ser edificada entre o rio Acaraú e a 
formação geológica1 da Serra da Meruoca de grande aproveitamento socioeconômico local. Assim, 
entre outras características e aproveitamentos, a formação em destaque é conhecida por possuir 
uma “presença de alvéolos entre os níveis elevados propiciando melhores condições edáficas em 
relevos planos e favorecendo maior aproveitamento agrícola” (LIMA, 1999, p. 45).

O fato de se localizar entre dois elementos geoambientais distintos reforçou o valor estratégico 
de gestação e desenvolvimento da fazenda Caiçara, espaço embrionário da urbe sobralense e que 
apresentou grande desenvoltura enquanto núcleo de vivências sociais coletivas até 1773. É desta 
data em diante que se inaugura a criação da Vila Distinta e Real de Sobral que já aparecia naquele 
momento como um espaço de relevância social no sertão cearense, marcada pelas sociabilidades 
dos encontros/atividades religiosas, que congratulavam um numero crescente de pessoas, local 
e adjacente a recém-vila, possibilitando, além disso, a consagração da mesma como um “centro 
distribuidor das mercadorias para um vasto sertão agropastoril” (SOUZA, 2007, p.20).

Mesmo apresentando essa excepcionalidade já à época, a Vila de Sobral estava presa a 
mecanismos de controle político, estando seu conteúdo territorial, assim como também o Ceará, 

1 Segundo revela Souza (1988), em trabalho intitulado “Contribuição ao estudo das unidades morfoestruturais do Estado do Ceará”, a Serra da 
Meruoca está inserida no Domínio dos Escudos e Maciços Antigos compostos de Litotipos datados do Pré Cambriano.
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subordinados à Província da Bahia, que em seguida fora repassada a de Pernambuco, em fins do 
séc. XVIII momento que ainda conservou e intensificou as várias relações de comércio e nesse 
ínterim, uma confecção social além de ampliada, diversificada, particularmente, quando:

O Ceará conseguiu sua emancipação política em 1821, reflexo da organização administrativa 
oriunda da evolução econômica e social que já se estabelecera. Nasce Fortaleza, a primeira 
cidade em 1823. Em seguida, antigas vilas se tornam cidades e Sobral foi a primeira delas, pela 
lei n° 299, de 12 de janeiro de 1841, e, nos três anos seguintes, Icó, Aracati e Crato (HOLANDA, 
2010, p. 78).

O amadurecimento e mudança de fase (de vila a cidade) reforçam a ideia finalizada no 
parágrafo anterior e ai já é possível visualizar que cidade desenhara-se naquele momento em função 
de sua dinamicidade econômica, que fora paulatinamente intensificada, que a exemplo também da 
cidade de Aracati, que se localiza em ambiente marítimo leste do Ceará, ambas as cidades agora, 
a partir de “suas funções comerciais, exportam a carne de charque diretamente para a Bahia e 
Pernambuco” (Idem, 2010, p. 78).

As charqueadas esboçaram a tentativa de integração não só econômica e social, mas também 
espacial entre os diferentes lócus de caráter urbano do Ceará, uma vez que o gado abatido e 
transformado em carne salgada – conhecida como a Carne do Ceará, alimentou a ciranda de 
desenvolvimento de núcleos urbanos nordestinos e cearense, particularmente, sob a figura da 
mão de obra escrava, retroalimentando o investimento de senhores de fazendas, como também 
dando tons de cores à paisagem seca das estradas do sertão por onde vagavam um grande número 
de grupos de boiadas.

Transformações mais amplas sobre o Ceará e Sobral foram permitidas ainda no segundo 
quartel do séc. XIX, quando da Guerra da Secessão nos EUA, que obrigara este país, até então, 
o maior produtor e exportador do mundo à época de algodão, deixar o mercado vazio. Nesse 
ínterim, o Nordeste, particularmente, o Ceará aproveitou a lacuna de produção, possibilitando 
a esta parte do Brasil ingressar “no cenário exportador brasileiro, ao mesmo tempo em que em 
que adquire maior independência em relação ao controle das atividades econômicas” (AMORA e 
COSTA, 2007, p. 354).

O ingresso do Ceará na dianteira da produtividade e competitividade internacional via produção 
algodoeira lhe rendeu muitos benefícios capitais, mas principalmente uma “maior necessidade 
de investimentos em pontes e estradas de ferro, e a ocorrência de drenagem de riquezas para as 
cidades que desenvolvem, sobretudo, o comércio” (IDEM, 2007, p. 354). Nesse direcionamento, o 
comércio fora incrementado, a partir do fortalecimento da aliança entre a produção de gado que 
já se manifestava como importante e a emergência do algodão como elemento diferenciador do 
contexto produtivo até então.

Essa dinâmica não estaria completa se não apontássemos o despontar de um inicial processo 
de tecnificação do espaço na cidade de Sobral, momento que contrastou com períodos anteriores 
até então marcado pela produtividade agropastoril e extrativista e que chegou produzindo a noção 
de um novo tempo, chegando a “desmantelar a harmonia do conjunto, determinar a ruptura do 
tempo e a permissão de entrada em um novo período” (SANTOS & SILVEIRA, 2006, p. 24).
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A partir desta reflexão referendamos a chegada da Companhia de Fiação e Tecidos Ernesto 
Deocleciano2, bem como da CIDAO3 – Companhia Industrial de Algodão e Óleo e muitas outras, das 
quais estavam ligadas ao setor extrativista. Estas se somaram à chegada do transporte ferroviário 
proporcionando uma verdadeira remodelação do espaço geográfico sobralense e conexão com outras 
partes do território cearense e nordestino. Era o nome de Sobral no limiar do séc. XX, projetando 
novos valores territoriais no sertão do Ceará e amarrando novas condições de investimentos à 
remodelação do Nordeste seco.

Nesse contexto, o espaço geográfico sobralense já degustava uma boa dose de condição 
material e financerização de seu território, considerando outros espaços do Nordeste seco que 
não tivera as mesmas oportunidades de mudanças possibilitadas pelos agentes e movimentos de 
investimentos. Nesse ponto, corrobora-se a nosso pensamento o de que:

O espaço geográfico deve ser concebido como um produto histórico e social das relações que 
se estabelecem entre a sociedade e o meio circundante. Essas relações são, antes de tudo, 

relações de trabalho dentro do processo produtivo geral da sociedade (CARLOS, 1999, p.15) 

Pensando assim, as relações estabelecidas e aqui dialogadas, enraizaram desde cedo a Sobral, 
condições para uma materialização espacial que condicionou além de um revigoramento produtivo, 
também um projetar urbano de monta, construindo condição impar a um contexto social que 
desvencilhou desde cedo as amarguras do ser e viver no sertão cearense. 

Assim, o desenrolar do século XX para Sobral mostra claramente sua posição adquirida 
em séculos anteriores. A função comercial prevalece. Seu raio de influência a outros municípios 
é alargado. Sua sociedade é modelada a partir de uma nova forma de materialização lógica do 
capital, viabilizada pelos consumos de produtos e serviços que chegam de fora, fato que encaminha 
a cidade nas primeiras décadas do século em destaque a uma afirmação de “empório de produtos 
provenientes do sul do Brasil e da Europa, desenvolvendo-se como entreposto comercial com 
irradiação para Fortaleza e outras cidades do Ceará, Piauí e Maranhão” (COELHO, 2007, p. 306).

É evidente que diante das circunstâncias narradas, Sobral felicitou-se em aproveitar as 
condições edificadas em seu processo histórico de formação. Estas foram marcadas e conhecidas 
não só na peleja do desbravamento da paisagem seca, mas, principalmente, pela conjectura de 
ações e comandos de investimentos capitais e ações políticas nela aportados, desenhando novas 
condições de ser e estar no sertão.

POLÍTICAS PÚBLICAS E PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO NA CIDADE DE SOBRAL: 
TRAJETÓRIAS E NOVAS FUNCIONALIDADES NO SERTÃO NORTE CEARENSE

As condições socio-históricas orquestradas em espaços interiores do Ceará, notadamente, 
em Sobral, pelos idos da colonização e começo do século XX nos apresenta elementos de um 
quebra cabeça, com peças perfeitamente encaixantes que se ligam para o além de seus formatos – 
o do conteúdo. Nesse direcionamento, a formação e consolidação da urbe sobralense e de tantas 

2 Fora fundada por dois sócios: Ernesto Deocleciano de Albuquerque, beneficiador de algodão do Ceará e Cândido 
José Ribeiro, industrial do ramo Têxtil no Maranhão, em 1894. 

3 Teve suas funções iniciadas em 1921 e encerradas em 1970, tendo como cidade piloto de atuação, a cidade de Iguatú – CE e com localização 
posteriormente de unidade de produção e atuação para cidade de Sobral.
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outras do interior do Nordeste do Brasil, considerando os similares processos de colonização são 
respaldadas pela ideia de que as cidades são “a expressão concreta de processos sociais na forma 
de um ambiente físico” (HARVEY, 1972 apud CORRÊA, 2010).

Raciocinando nesse direcionamento, então há de se conceber de forma sintética que a cidade 
é um reflexo da sociedade. A cidade aqui objetivada e que vai de encontro com este entendimento 
são as denominadas de porte médio. Contudo, quando lançamos um olhar sobre esta terminologia, 
veremos que a mesma estanca de relance para qualquer desapercebido, no critério de grandeza. 
Quando falamos em cidades grandes, medias ou pequenas, nossa memória recorre a seu tamanho 
físico e como tal, abarcando diferentes possibilidades de sua exponencialidade urbana (tamanho 
populacional, produtividade, influências, etc.).

A despeito destas terminologias que elucidam vetor de grandeza, muito já se tem refletido 
particularmente, quando se trata das cidades médias, momento dialético entre diferentes estudos 
e áreas onde parece ausentar-se um consenso no uso e validade deste termo, uma vez que:

existem vários autores que tratam da questão das cidades médias e, através de seus estudos, 
pode-se notar que é difícil chegar a uma definição. No entanto, se for considerado apenas o 
fator populacional, pode-se destacar algumas posições. Na visão da CEPAL4 cidade média é 
considerada como sendo aquela cidade que apresenta uma população entre 50 mil e 1 milhão 
de habitantes; já para Soares (2005)5, as cidades médias são representadas por um tamanho 
populacional entre 200 mil a 1 milhão de habitantes; por sua vez Maricato (2001)6 coloca entre 
os limites de 100 e 500 mil habitantes [...] (STAMM et al, 2010, p. 73).

Não querendo aprofundar aqui esta discussão, mas apenas esclarecê-la, a título de parte de 
um diálogo inicial, é notório enxergar que sua fomentação terminológica é carregada de um longo 
percurso dialético de existência, advindo dai talvez a sua incapacidade de fundamentar nossos 
objetivos nesta parte do trabalho.

Assim, adotaremos o critério demográfico do IBGE que afirma serem estas cidades, as que 
se enquadram na totalidade de habitantes que vão de 100 a 500 mil habitantes (cidades de porte 
médio), onde a cidade de Sobral, pela última averiguação do Censo deste órgão em 2010, registrou-
se 166.310 habitantes. Associado a este critério, acreditamos também ser necessário:

uma preocupação em considerar outros elementos e, a nosso ver, a definição de cidade média 
deve ter por base além do critério demográfico, as funções urbanas das cidades relacionadas, 
sobretudo, os níveis de consumo e o comando da produção regional nos seus aspectos técnicos 
(FREIRE, 2011, p.37).

Justamente ao considerar estes outros elementos é que percebemos Sobral e tantas outras 
de seu leque classificatório que as mesmas, no transcorrer do século XX, são fruto das diferentes 
políticas de reordenamento territorial acontecidas em diferentes governos, ou melhor, dizendo, 

4 Ver CEPAL – Comissão Econômica para América Latina e o Caribe. El rostro de La urbanización en América Latina y el Caribe. Serviço de infor-
mação da CEPAL – Comunicado de imprensa. In: Conferencia regional sobre el programa de Hábitat. Chile, 2000. Disponível em: <http://www.
eclac.cl/cgibin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/1/5041/P5041.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl>

5 Ver SOARES, Paulo Roberto Rodrigues. Cidades médias e aglomerações urbanas: a nova organização do espaço regional no Sul do Brasil. In: I 
Simpósio Internacional Cidades Médias: dinâmicas econômicas e produção do espaço urbano. Anais. Presidente Prudente: Unesp, 2005.

6 Ver MARICATO, Ermínia. Brasil, cidades: alternativas para a crise urbana. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001.
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diferentes períodos desenvolvimentistas7. Os períodos citados, inseridos no contexto nacional de 
transformações socioespaciais, via industrialização, costuraram e processaram-se em três fases 
distintas, a saber a:

primeira engloba o início do século XX até a criação da Superintendência de Desenvolvimento 
do Nordeste - SUDENE e é resultante do fortalecimento da proto-indústria na segunda metade 
do século XIX. A segunda é demarcada pelo intervencionismo institucional da SUDENE e demais 
órgãos e pelos projetos de integração nacional e industrialização. E, por último, responde o 
período pós-SUDENE, marcado pela desaceleração das políticas industriais experimentada 
nas últimas duas décadas (ALMEIDA, 2012, p.10).

De todo modo e por diferentes décadas do século XX, os gestores locais, se apresentaram 
como principais articuladores das políticas industriais e desenvolvimentistas. É a partir destas, que 
se dão os alicerces de crescimento e conteudização das cidades médias sertanejas, em particular 
relevo, Sobral, no Ceará. Nesse direcionamento, diferentes ações marcaram-se como esforço da 
extensão de uma política nacional, onde entre a representação estatal maior e a menor o:

O Nordeste ensaiou um grande surto de desenvolvimento via indução industrial, transformando 
a região numa produtora de bens intermediários - Surgiram polos produtivos especializados 
como o petroquímico e cloroquímico, na Bahia, o metal-mecânico, em Pernambuco, o complexo 
de sal-gema e sucroalcooleiro, em Alagoas, o complexo minero metalúrgico, no Maranhão, o 
polo têxtil e de confecções de Fortaleza e o agroindustrial no perímetro irrigado do Médio São 
Francisco, dentre outros (Op.Cit. 2012, p.11).

Visualiza-se ai, o esforço do Estado na confecção de uma das mais ousadas e dialéticas formas 
de políticas públicas para “salvar” o Nordeste, de suas lastimações e atrasos. A forçosa tentativa de 
colocar o Brasil e seus “recortes” territoriais na dianteira da Divisão Internacional e Territorial do 
Trabalho, considerando a dinâmica capitalista no mundo pós Segunda Guerra, fez “os investidores, 
com o beneplácito do Estado, aumentam a articulação indústria/agricultura, visando à integração 
de mercados. Onde o capital financeiro nacional e internacional se fez ampliar especulativamente 
e produtivamente” (HOLANDA, 2007, p.94). 

As ações e projeções de investimentos e orientações para tal no Nordeste via SUDENE, 
contribuíram de forma exemplar para uma reconfiguração espacial do Nordeste brasileiro e 
obviamente, de cidades interiores do estado do Ceará, a exemplo de Sobral que fora mediada pelo 
cortejo da implantação dos “Fixos e Fluxos”, tal qual aponta Santos (1996, p. 141). 

Para a consecução da implantação em destaque uma sequência de governos que deu-se do início 
de 1960 até a primeira metade de 1980, denominado de período coronelista8  muito contribuiu ao 
quadro econômico e organizativo do ponto de vista espacial do Ceará. Virgilio Távora, por exemplo, 
ao governar o Ceará por duas vezes, possibilitou ações materiais sobre o estado, repercutindo nos 

7 Este termo tem forte ligação e inserção do Ceará, via investimentos e infraestruturas, em diferentes governos, a partir de 1960, encaixada em 
diferentes altos e baixos momentos de desenvolvimento econômico e social do Brasil.

8 Este período corresponde ao momento das vivências políticas no Brasil, marcada pelos ditames dos governos militares e que no caso do Ceará, 
movimentou-se pela troca de poder entre os governadores Virgílio de Morais Fernandes Távora (1963-1966); Plácido Aderaldo Castelo (1966-
1971); César Cals de Oliveira Filho (1971-1975); José Adauto Bezerra (1975-1978); Virgílio de Morais Fernandes Távora (1978-1982) e Luiz 
de Gonzaga Fonseca Mota (1983-1987).
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deslocamentos dos investimentos às cidades do interior, refletindo-se em Sobral, promovendo “a 
construção de rodovias ligando cidades do interior, do Baixo Jaguaribe que, algumas décadas mais 
tarde, tornam-se um “novo espaço da produção globalizada” no Estado do Ceará e atrai grandes 
grupos industriais como a Grendene” (ARAUJO, 2007, p. 101).

Lembrando então da primeira fase da industrialização do Ceará, notadamente, a que recaiu 
sobre a cidade de Sobral ainda em fins do séc. XIX, é perceptível o alongamento de este processo 
no desenrolar do segundo quartel do séc. XX, onde a presença dos “fixos e fluxos” delimitam os 
espaços seletivos do Ceará sertanejo, como Sobral e outras numeradas cidades, a exemplo de 
Juazeiro do Norte, Crato, Iguatu, etc. e que foram envoltos por políticas públicas de reordenamento 
produtivo e econômico que suscitaram convites a investidores como novos lócus de reprodução 
capital, sinônimo de desenvolvimento territorial9.

As ações de investimento de reorganização sócio produtivas no Ceará, destacadamente, em 
suas diferentes cidades, a exemplo de nosso objeto de discussão que é Sobral não se encerraram 
com este governante, mas abriram um leque de possibilidades de ações políticas para continuidade 
de tal desenvoltura, a partir da década de 1970 em diante.

É considerando o recorte temporal em diante e o intuito de visualizar como cidades a exemplo 
de Sobral e outras de porte médio ganharam dimensão ímpar nos espaços sertanejos cearenses, 
via investimentos produtivos que passaremos agora a mostrar resumidamente na tabela 01 a 
seguir as principais ações/estratégias políticas adotadas e que sinalizaram mobilidade para tal 
desenvoltura e que são apontadas de forma exemplar por Holanda (2010).

Vê-se ai como importante e estratégico foi a atuação estatal junto aos processos de 
reordenamentos produtivos e a emergência de novos espaços de representação produtivo/capital, 
não só glorificando a capital Fortaleza, como líder do corpo organizativo e administrativo do Ceará, 
mas de cidades em ambientes sertanejos que racionalmente souberam receber os investidores/
investimentos, preenchendo-se de novos conteúdos e valores, tal qual se postam no momento atual.

É importante lembrar que associado aos fixos e fluxos que passam a “correr” aos espaços 
interiores do Ceará, a partir de 1970 em diante, os diferentes governos que se intercalaram no 
jogo político, notabilizaram-se também pela prática da política dos incentivos fiscais. Esta prática 
energizou as movimentações de investimentos em parques industriais, direcionados primeiramente 
à Região Metropolitana de Fortaleza – RMF, mas em seguida, direcionou-se às cidades do interior, 
momento que exigiu destas uma tessitura espacial organizada para o recebimento dos circuitos de 
investimentos materiais ancorados na presença imaterial do território investido.

Na segunda metade da década de 1980 em diante, o Ceará assistiu ao fim da era dos ditos 
governadores coronelistas e a diminuição do poder das famílias oligárquicas até então operantes 
no seio social e econômico cearense e viu-se mergulhada na fase de governança empresarial, 
marcando a era do “Governo das Mudanças10”, que reunia um elenco patrimonial de novos políticos 
que ventilaram novos pensamentos e virtudes ao Ceará, marcados pelas:

9 Faz-se importante e necessário frisar que o dinamismo econômico, logo, urbano destas cidades interiores do Ceará, a partir das ações da SUDE-
NE, a partir de 1960, notadamente para Sobral, é diferente do desenvolvimento alcançado, dos anos de 1990 em diante, haja vista, os diferentes 
atores e circunstâncias engendrados.

10 Encabeçado por Tasso Ribeiro Jereissati, este governo é uma sequencia de ações políticas no Ceará e que objetivou entre outros a ruptura 
com o clientelismo e assistencialismos propalados pelos governos coronelistas e influenciado pelas fortes famílias de conteúdo oligárquico. 
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propostas de modernização do Estado em todas as esferas, indo ao encontro do grupo 
de investidores emergentes que passam a atuar no Nordeste graças ao avanço do meio 
técnico-cientifico-informacional, ocorrendo o reforço da inserção do lugar/região ao mundo 
contemporâneo, por meio da política neoliberal – flexibilidade, competitividade, privatização, 
modernização, descentralização (HOLANDA, 2010, p. 87).

A defesa da economia de mercado e a lógica da propriedade privada de produção dentro da 
perspectiva modernizante elaborada pelos discursos e ações modernizadoras vieram emoldurar 
um novo tempo, uma nova era, uma nova base de ser e estar do Ceará frente à conjuntura mundial 
que arquitetava os ditames da economia mundial pré década de 1990.

Dar entrada do Ceará nessa nova compostura desenvolvimentista requereu por parte do 
governador Tasso Jereissati planejamentos. E uma dos principais é via regionalização do estado, 
como forma de descentralização de novas oportunidades de gerenciamento e conhecimento de 

TABELA 01 – Políticas de Planejamento Estatal no Ceará

CRIAÇÃO/ANO DE 
IMPLANTAÇÃO OBJETIVOS AÇÕES ESPAÇO ABARCADO

CODECa

Criação de Infraestruturas, 
de zonas indústrias e análise 
de oportunidades industriais, 
etc.

Assessorava os empresários 
como forma de obter 
recursos financeiros junto a 
órgãos competentes.

Várias cidades em processo 
de dinamização econômico e 
territorial no Estado, entre 
elas, Sobral.

ASIMOV/PUDINEb
Desenvolvimento de 
atividades industriais de 
produtos locais.

Apoio ao ramo de 
beneficiamento de produtos 
locais (castanha de caju, leite, 
etc.).

Crato/Sobral

PLAIGc

Elaboração de estudos 
que diagnosticasse 
as potencialidades 
socioeconômicas regionais 
do Ceará

Modernização das rodovias;

Elencam-se por meio 
de diagnósticos, áreas 
polarizadoras no estado.

Fortaleza;

Sobral;

Crato-Juazeiro do Norte e;

Iguatu, com mais quatro 
áreas polarizadoras e doze 
centros regionais, com base 
em estudos feitos pelo IBGE.

PLANDECEd

Dinamizar os centros 
urbanos com populações 
superiores a 15.000 
habitantes.

Diversas ações com vistas o 
desenvolvimento regional.

Na fase 1, elencou-se 
Fortaleza, Crato-Juazeiro e 
Sobral. 

PLAMEGe
Continuidade da política 
anterior com adaptações e 
visões de alcance.

Continuidade da política 
anterior com adaptações e 
visões de alcance.

Na fase 2 são estabelecidos 
seis unidades espaciais 
de planejamento: Litoral; 
Ibiapaba, Baturité; Baixo 
Jaguaribe, Sertões Cearenses 
e Cariri.

Fonte: HOLANDA (2010). (Com adaptações).

Notas: a. Companhia de Desenvolvimento do Ceará, criada em 1962; b. Segundo HOLANDA (2010), tivera bases inicias na cidade do Crato em 
1962, com transferência em seguida para cidade de Sobral e é fruto das ideias de um professor da Universidade da Califórnia, Morris Asimov. 
Tem sua nomenclatura redefinida pela equipe cearense que trabalha com o mesmo para PUDINE – Programa Universitário de Desenvolvimento 
Industrial do Nordeste, em 1966; c. Plano de Ação Integrada do Governo, no período de 1967-1970; d. I Plano Quinquenal de Desenvolvimento 
do Estado, no período de 1975-1979; e. Plano de Metas Governamentais, que dar-se nas fases 1 e 2, de modo que esta ultima é encaixada no 
período de 1979-1982, ou seja, uma continuidade do plano anterior.
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potencialidades de investimentos, tal qual a elaborada pelo Instituto de Planejamento do Ceará – 
IPLANCE, no momento da execução do I Plano das Mudanças, de 1987-1991 e que adotou como 
critérios condicionadores: contingentes populacionais, sistemas viários, atividades econômicas, etc.

Como resultado da incursão de gerenciamento regional, obteve-se 20 Regiões Geográficas 
Administrativas – RG, que incluía o reconhecimento e destaque de sete Áreas de Desenvolvimento 
Regional – ADR: Especial, Litoral, Vale do Jaguaribe, Cariri, Sertão dos Inhamuns, Sertão Central 
e Sobral/Ibiapaba. Esses recortes costuraram possibilidades intercâmbios, a partir de suas 
potencialidades e investimentos diferenciados e ampliados em governos seguintes.  

Destes investimentos e escolhas da espacialização da produção no estado, destacadamente, 
as localizadas fora da Região Metropolitana de Fortaleza, denominada de ADR Especial, nos anos 
de 1990, viu-se que a de Sobral – ADR Sobral/Ibiapaba era:

Composta de 20 municípios e se apresenta bastante diversificada no ramo industrial, por 
envolver municípios de aspectos econômicos, sociais, políticos e naturais distintos, havendo 
um predomínio de produtos alimentares, vestuários, calçados e artefatos de tecidos, com 
destaque para o setor calçadista e mais recentemente, imobiliário e de artefatos da 
construção civil, respondendo ai pela dinâmica espacial de maior uso e necessária 
para o desenvolvimento regional norte (IDEM, 2010, p. 89 – Grifo nosso).

Com efeito, os anos finais de 1990 e, notadamente, as primeiras décadas que compõem o 
séc. XXI marcam sobre a cidade de Sobral uma atmosfera de transformações que resultam das 
movimentações políticas e de investimentos, fruto de tempos e condições anteriores já apontadas. As 
citadas movimentações, entremeadas nos processos de reorganização espacial no Ceará possibilitam 
mais que um rearranjo, uma espacialização dos eventos econômicos que deram vida e notoriedade 
a vários centros urbanos fora da Região Metropolitana de Fortaleza – RMF. Essa espacialização fora 
importante, pois além de doar autonomia fora dos quadrantes de influência da capital, estimulou 
o desenvolvimento e apêndices comerciais e produtivos, incrementando valores e resignificando 
o sentido de viver e investir no sertão do estado cearense.

Sobral nesse contexto é abarcado por diversos equipamentos comerciais e de serviços até 
então exclusivos da/na capital, influenciando gostos, decisões de compra e a definição de consumo 
que se heterogenizam pelo fato de a massa populacional para tal ter origem diversa, advindo daí, 
costumes e condições financeiras de acesso desigual que marcam os cenários dos PIB e com este 
a ciranda de desenvolvimento que se edifica.

Encabeça-se assim, mediante as ações elencadas, um novo mundo urbano no sertão do Ceará. 
É evidente, que nem todos os recortes municipais sertanejos do estado se beneficiaram destes 
eventos de interesse capital, uma vez que o foco e direcionamento de investimentos nos diferentes 
momentos narrados corroboram com a ideia da arquitetação histórica dos Espaços Luminosos e 
Espaços Opacos (SANTOS, 1994, p. 29). 

Dentro ainda desse contexto de pensamento e dos efeitos gerados pela propagação das políticas 
públicas que engendraram mudanças promissoras em cidades sertanejas cearenses, notadamente, 
sobre a cidade de Sobral é importante lembrar que tais ações políticas, via SUDENE, são diferente 
das que se permitiram pelos idos dos anos de 1990 em diante. Esse fato merece evidência, uma vez 
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os diferentes contextos e condições em destaque não apenas deram bases de refuncionalização a 
esta cidade, mas principalmente, a outros espaços urbanos de base territorial sertanejo do Ceará.

Somado à desenvoltura oportunizada a Sobral, houvera também um reordenamento 
territorial, no sentido da ampliação de sua influência regional, possibilitando à mesma um 
comando territorial de 39 cidades (conforme se vê na figura 02), permitido nesse ínterim, uma 
reorganização infraestrutural antes não vislumbrados em espaços sertanejos do Ceará, fato que 
alimenta um crescimento e desenvolvimento em conjunto de várias cidades e dá autonomias às 
mesmas que antes eram “reféns” do comando central da capital Fortaleza.

FIGURA 2 - Município de Sobral e sua área de influência

Fonte: RODRIGUES; HOLANDA, 2012.

É perceptível pela narrativa construída que as cidades sertanejas do Ceará, considerando sua 
continuidade histórica de organização material e técnica, acumuladas através dos tempos, foram 
concebidas (apesar de tardias) como aptas aos investimentos, momento que instiga-nos a lembrar 
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da ideia outrora exposta por SANTOS (op. cit, 1994), ao enunciar a noção existencial de espaços 
que são iluminados pela presença dos equipamentos e condições concebidas por sujeitos capitais, 
para dilatação dos seus objetivados lucros, determinando assim, ou o seu sucesso (territórios 
luminosos) ou o seu fracasso (territórios opacos), fato que desemboca na capacidade (ou não) da/
na confecção de dinâmicas urbanas regionais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando os diferentes processos e condições que habilitaram uma nova roupagem 
urbana, alocada pelos novos apêndices econômicos, produtivos e sociais em Sobral, via conjugação 
de políticas publicas e interesses capitais particulares em décadas passadas, vêm-se assistindo 
nesse tramitar e sobre esta cidade sertaneja cearense, a promoção de uma Rede Urbana na parte 
norte do estado, elencando e conjugando nesta perspectiva um “conjunto de centros urbanos, 
funcionalmente articulados entre si”. (CORRÊA, 2010, p. 94). 

Neste processar, a palavra chave é articulação. Esta é mediada por vários instrumentos, 
condições e sujeitos que em conjunto ou de forma isolada, a partir de suas ações contribuem 
para a dinamização da tessitura urbana, resultando em formas e conteúdos diferenciados. Estes 
fazem da cidade de Sobral, um espaço urbano que se conecta/articula de forma cada vez mais 
espacializada com outros centros. Essa condição reúne motivos para uma compreensão mais 
apurada de que cidade do sertão do Ceará vem se remodelando, reafirmando seu papel regional 
de comando e contribuindo nesse ínterim para a confecção de uma rede urbana que se revela cada 
vez mais promissora para investimentos e a promoção de um novo sentido de viver nos sertões.

Este novo sentido é ampliado quando da reformulação das condições imagéticas negativas 
que historicamente foram condicionadas aos espaços secos do Nordeste brasileiro. Mas, dada as 
projeções das políticas e alianças aqui narradas e que decorrentes dos fatos destacados, as referidas 
condições vem sendo permitidas a partir de diferentes ações de marketing político e empresarial, 
onde cidades como esta em discussão, são vendidas como tentativa à sua inserção no mercado 
competitivo e convidativo a investimentos, dando destaques aos novos sentidos do “consumo, os 
modos de vida e as formas de apropriação do espaço, mediadas por novas formas de exercício do 
poder e pelas estratégias atualizadas das políticas urbanas” (SÁNCHEZ, 2003, p. 16).

As novas formas de exercício de poder, entre outras possibilidades, dão-se pela presença e 
qualidade dos diversos equipamentos urbanos na cidade e que foram renovadas como resultado 
da conjugação de ações político/empresariais em modernizar a cidade. Ao lado destes, soma-se 
também a presença dos equipamentos comerciais e de consumo capital. Assim, estes, revelam-
se como além de essenciais, também estratégicos, uma vez que ajudam a manter a continuidade 
de vida e ciranda de desenvolvimento fora da capital do estado, de modo que seu alcance não é a 
apenas local, mas regional. 

Assim, as formas e condições de renovação socioespacial em Sobral já discutidas vêm revelando 
não apenas um conjunto de novos conteúdos, mas também de mudança de hábitos de consumo 
e comportamentos sociais por parte de sua sociedade em processo de transformação, típicos das 
grandes cidades. Este fato realça a composição de uma nova condição social na cidade, marcada 
e influenciada pela crescente e contraditória prática consumista que, apesar das dialéticas, vêm 
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aproximando o caboclo da roça, com os grandes comerciantes e empreendedores comerciais 
urbanos; estabelece novos laços entre o universo campestre atrasado, porém produtor e o mundo 
da cidade em voga e integrando não só territorial, mas social e culturalmente os indivíduos que 
são influenciados pela cidade de comando regional do sertão cearense.
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POLÍTICA DE EDUCAÇÃO E TERRITÓRIO: A EXPANSÃO DOS 
INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO 

BRASIL E SUAS ESCALAS DE AÇÃO

EDUCATION POLICY AND TERRITORY: THE EXPANSION OF THE FEDERAL INSTITUTES OF 
EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY IN BRAZIL AND THEIR SCALES OF ACTION

LEONARDO THOMPSON DA SILVA

Instituto Federal da Bahia
leonardothompson@ifba.edu.br

RESUMO. O artigo apresenta uma discussão sobre a inter-relação entre Política de Educação e Território em uma 
perspectiva geográfica. Especificamente, busca-se analisar a política de expansão dos Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologias (IF’s) e suas escalas de ação; descrever o processo evolutivo histórico-geográfico das fases de 
expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica; destacar a distribuição espacial dos campi dos 
IF’s no Brasil e no estado da Bahia. A pesquisa preliminar demonstra a representatividade dessa política pública de 
educação no Brasil. Percebe-se um processo de expansão e de interiorização, rápido e surpreendente, em múltiplas 
escalas de ação, que atinge todo o território nacional. Essa análise espacial tem a expectativa de contribuir para o 
planejamento, gestão e (re)ordenamento das políticas e ações de expansão de novos campi e sua inter-relação com o 
desenvolvimento dos lugares e regiões no território brasileiro.

Palavras-Chave. Política de Educação Tecnológica, Território, Escalas de Gestão, Institutos Federais 
de Educação Tecnológica.

ABSTRACT. The article presents a discussion of the interrelation between the Education Policy and Territory in a 
geographical perspective. Specifically, we seek to analyze the expansion policy of the Federal Institutes of Education, 
Science and Technology (FI’s) and their scales of action; describe the historical and geographical evolution process of 
expansion phases of the Federal Network of Vocational and Technical Education; highlight the spatial distribution 
of the FI’s campuses in Brazil and in the state of Bahia. Preliminary research shows the representativeness of this 
public education policy in Brazil. Realize a process of expansion and internalization, quick and amazing, at multiple 
scales of action, which affects the entire national territory. This spatial analysis expects to contribute to the planning, 
management and (re)ordering of the actions and policies of expansion of new campuses and their interrelationship 
with the development of places and regions in Brazil.

Keywords. Technological Education Policy, territory, Scales Management, Federal Institutes 
of Technology Education.

INTRODUÇÃO

A discussão sobre a inserção de instituições educacionais e suas implicações no território 
vem despertando o interesse de pesquisadores, ocupando cada vez mais espaço nos seminários 
acadêmicos, congressos e publicações sobre o assunto.

 As investigações sobre temas como, influências recíprocas da educação e espaço; espacialização 
do processo educacional; regionalização de cursos nos diversos níveis, aspectos locacionais dos 
estabelecimentos de ensino; centralização e descentralização de políticas públicas educacionais; 
Universidades e produção do espaço; são exemplos de abordagens dentro dessa temática. Estes 
estudos contribuem para um melhor planejamento e ordenamento de políticas educacionais, na 
escala municipal, estadual, regional e nacional.

LOCALISMO, NACIONALISMO, REGIONALISMO E GLOBALISMOEIXO III



POLÍTICA DE EDUCAÇÃO E TERRITÓRIO: A EXPANSÃO DOS INSTITUTOS FEDERAIS... 655

diagramação: letra1@editoraletra1.com

Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 654-665. ISBN 978-85-63800-17-6

A Geografia por ser a ciência que estuda o espaço e suas complexas articulações multidimensionais 
tem dado sua contribuição nesse debate. Cada vez mais geógrafos elaboram reflexões e 
direcionamentos sobre a educação e a institucionalização de novos arranjos territoriais e seu 
rebatimento no desenvolvimento local e regional. Conforme Milton Santos e Maria Laura da 
Silveira, o que se pretende discutir “não é a análise de um pedagogo, mas o estudo geográfico 
do fenômeno da Educação [...] pretende ser, ao mesmo tempo, uma visão estática – como as 
coisas são – e uma visão dinâmica, isto é, o processo. Uma e outra poderão nos ajudar, de 
alguma forma, a enxergar a tendência”. (SANTOS; SILVEIRA, 2000, p. 11).

O tema deste artigo é merecedor de análise científica devido à representatividade dessa 
política pública de expansão da educação profissional brasileira e sua interdependência com o 
desenvolvimento social, cultural e econômico das diversas localidades e regiões. “A distribuição dos 
serviços educacionais coloca, portanto, importantes problemas relacionados com a organização 
do espaço geográfico” (SILVA, 2008, p.6). 

Há necessidade do conhecimento das transformações advindas da expansão dos Institutos 
Federais no Brasil para auxiliar no planejamento integrado, gestão e (re)ordenamento do sistema 
educacional técnico profissionalizante. A Geografia, com sua análise crítica, tende a colaborar, 
utilizando de uma abordagem espacial e regional com critérios de análise de eficiência e equidade 
para a compreensão da organização espacial de ensino profissional no território nacional.

POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E TERRITÓRIO: UMA ABORDAGEM GEOGRÁFICA

O estudo geográfico das políticas de educação sugere, entre outros aspectos, estudos locacionais 
de instituições de ensino; analises que envolvam as dinâmicas demográficas; demandas socioespaciais; 
atividades econômicas; equipamentos de infraestrutura; referências culturais identitárias; políticas 
e ideologias educacionais. 

Em um olhar geográfico sobre a políticas de educação é relevante que leve em consideração as 
múltiplas escalas - local, regional, nacional e global e suas articulações multidimensionais - política, 
social, econômica, cultural e ambiental. Uma geografia da educação que dê conta: do passado 
- história/periodização; do presente - realidade/espaço vivido; e do futuro - devir/prospecção. 
Nessa perspectiva, a geografia transcende seu caráter disciplinar para analisar espacialmente um 
fenômeno essencialmente multidisciplinar. Por conseguinte, sua contribuição para o planejamento, 
organização e gestão tende a ser mais efetiva.

Contudo, a complexa relação entre geografia e educação envolve alguns problemas de método. 
O olhar somente do geógrafo não se basta, isso devido ao caráter multidisciplinar, multidimensional 
e ao movimento da sociedade e do processo educacional em múltiplas escalas, é preciso dialogar 
e agregar as teorias e analises de pesquisadores de outras áreas. Outro aspecto a ser destacado 
é que os estudos descritivos por si só, não são suficientes para explicar o fenômeno educacional 
somente como estão, mas como foram, estão e serão - dimensão temporal. É preciso mesclar, 
cruzar, sobrepor variáveis e relacionar procedimentos para avançar em uma analise geográfica 
critica e prospectiva.

Milton Santos e Maria Laura Silveira, no livro “O Ensino Superior Público e Particular e o 
Território Brasileiro” apresentam uma discussão sobre Educação e Território, ressaltando que “O 
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Território Brasileiro cria demandas educacionais, isto é, cria necessidades de formação de pessoas 
nos lugares”. Os autores trazem o conceito de território utilizado pela sociedade, que de maneira 
geral, impõe sua lógica à dinâmica educacional nos diversos níveis de ensino. Paralelamente, 
configura-se uma geografia educacional, definida “pelo papel dos agentes que comandam o ensino e 
cujas lógicas participam da reconstrução do Território Brasileiro” (SANTOS; SILVEIRA, 2000, p.12).

Conforme observado pelos autores, o início da ocupação e formação territorial, atrelado as 
primeiras formas urbanas e a produção voltada para exportação deram uma configuração inicial 
da oferta de escolas e cursos no território brasileiro. “Foi, talvez, a combinação de dois fatores 
principais: a localização do poder político-administrativo e a centralização correspondente dos 
agentes e das atividades econômicas que criou as primeiras necessidades de contar com escolas” 
(2000, p. 15). Ou seja, as áreas de produção econômica - ciclo da cana de açúcar e ciclo do ouro, 
condicionaram a formação dos primeiros núcleos urbanos localizados nas regiões litorâneas e, 
consequentemente, os primeiros estabelecimentos de ensino. A medida que foi se consolidando 
as estradas, ferrovias, energia elétrica, abastecimento de água, equipamentos e sistemas de 
infraestrutura, foram interiorizando os núcleos urbanos e surgindo novas escolas.

O que podemos perceber de fato, é que a cada evolução nos ciclos econômicos, demandava 
mecanização e melhorias de técnicas na produção, por conseguinte, aumentava a demanda por 
conhecimento técnico, principalmente, atrelados a sistemas de engenharia. “Aos saberes universais 
acrescentam-se, desse modo, os saberes técnicos que povoaram já não somente o litoral, mas, 
sobretudo, áreas interioranas especializadas e voltadas para um mercado exterior” (2000, p.18).

Como bem colocam os autores, a questão é que 
há um imperativo territorial na produção de educação. Essa idéia, entretanto, não é 

suficientemente utilizada nas tarefas de planejamento educacional. Esse imperativo permite 
pensar que há uma relação biunívoca entre educação e território. A Educação, atividade econômica 
e social de peso, tem, por isso, papel fundamental na caracterização do espaço nacional; este, por 
sua vez, em função das suas características regionais e locais, influi sobre a natureza da atividade 
educacional (SANTOS; SILVEIRA, 2000, p. 57).

A expansão desigual das instituições de educação nos diversos níveis de ensino, tanto em 
quantidade como em qualidade, se relacionam com a interlocução entre espaço e a educação. 
Municípios, Estados, Regiões, possuem particularidades econômicas, sociais, culturais, políticas e 
ambientais, que são características relevantes para o entendimento das desigualdades geográficas 
do fenômeno educacional. 

Haveria, assim, uma dupla ação simultânea, reveladora da relação entre fenômeno educacional 
e fenômeno territorial. Dá-se, de um lado, a construção de topologias dos estabelecimentos de 
ensino sobre um dado espaço, enquanto, de outro, revela-se a força desse espaço na constituição 
de uma dada topologia. O movimento entre a procura e a oferta do ensino depende dessa 
interação. Distinguiríamos, assim, áreas de rarefação e áreas de acumulação de ofertas de 
educação superior (SANTOS; SILVEIRA, 2000, p. 57).

De maneira geral, isso fica mais evidente no ensino superior, pois, percebe-se uma 
densidade maior de estabelecimentos de ensino, de alunos e professores em áreas mais dinâmicas, 
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principalmente, atrelados a especializações econômicas produtivas. Por outro lado, uma maior 
rarefação de instituições de ensino em regiões que não possuem atrativos econômicos. 

Nessa perspectiva, pode-se associar, em via de mão dupla, particularidades produtivas e 
particularidades educacionais e implicações territoriais. Sem a pretensão de esgotar o assunto, pelo 
contrário, busca-se uma melhor compreensão das políticas de expansão de instituições federais 
e sua interação com os lugares.

A POLÍTICA DE EXPANSÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E 
TECNOLÓGICA NO BRASIL E SUAS ESCALAS DE AÇÃO

Escala de Ação - Nacional

No Brasil, nos últimos anos, uma política pública educacional vem chamando atenção 
dos pesquisadores e analistas regionais. Trata-se da política de expansão e descentralização 
das Instituições Federais de Ensino. As Universidades Federais e a Rede Federal de Educação 
Profissional e Tecnológica passam por esse processo. Um dos objetivos dessa política é ampliar o 
acesso à educação técnica e superior e, principalmente, contribuir para o desenvolvimento local 
e regional do espaço brasileiro.

Esta artigo delimita como objeto de estudo a política de expansão e interiorização da Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Atualmente, a Rede é composta pelos 
Institutos Federais de Educação, Universidades Tecnológicas, Centros Federais de Educação 
Tecnológica e Escolas Técnicas vinculadas à Universidades. A expansão se dá, sobretudo, nos 
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF’s), num processo denominado de Ifetização. 

Estas instituições têm suas bases em um conceito de educação profissional e tecnológica sem 
similar em nenhum outro país. São 38 institutos, [...] espalhados por todo o país, além de 
várias unidades avançadas, atuando em cursos técnicos (50% das vagas), em sua maioria na 
forma integrada com o ensino médio, licenciaturas (20% das vagas), bacharelados e graduações 
tecnológicas, podendo ainda disponibilizar especializações, mestrados profissionais e doutorados 
voltados principalmente para a pesquisa aplicada de inovação tecnológica (PACHECO, 2008, p.9).

Com uma estrutura multicampi os Institutos Federais se relacionam diretamente com as 
localidades e regiões.  “É neste sentido que os Institutos Federais constituem um espaço fundamental 
na construção dos caminhos com vista ao desenvolvimento local e regional” (PACHECO, 2008, p.10). 

A Lei n. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que instituiu a Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica, criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 
institucionalizou o compromisso de os institutos federais atuarem/se inserirem em seus contextos 
regionais. Os incisos I e II do art. 6º, seção II, versam que a oferta e o desenvolvimento da educação 
profissional e tecnológica devem ter vistas “na atuação profissional nos diversos setores da economia, 
com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional”. E, ainda, no inciso IV 
do mesmo artigo afirma que os Institutos Federais têm por finalidade e característica “orientar 
sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, 
sociais e culturais locais”. Portanto, assumiu destaque neste processo o papel que os Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia devem assumir no contexto regional em que se inserem. 
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Contextos que se materializam por meio de diversos níveis de territorialidades como municipal, 
microrregional, mesorregional, estadual e regional (SILVA, 2009, p. 45).

A figura 1 mostra a evolução da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica no 
território brasileiro. Até 2002, existiam 126 unidades de educação profissional. Na 1ª e 2ª fase da 
expansão, realizada de 2003 a 2012, foram implantados 320 novos campi dos Institutos Federais 
de Educação Tecnológica. A 3ª fase da expansão tem previsão de mais 120 novos campi até o fim 
de 2014. Serão 440 novos IF’s, em um total de 566 distribuídos no espaço brasileiro (MEC/SIMEC, 
2012).

Figura 1 – Evolução da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica

Fonte: MEC/SIMEC (2012)
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Portanto a expansão, com a perspectiva de totalizar 566 campus, alargando a Rede por 
todo “o tecido social do país, por meio da sua interiorização o que a transforma em uma das mais 
importantes estruturas públicas potencialmente indutoras do desenvolvimento regional/local e 
da resolução de demandas sociais” (MEC/SEPT, 2009, p. 12).

Na recente transformação dos Centros Federais de Educação Tecnológica em Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia foram ampliadas as atribuições da Rede Federal de 
Educação Profissional e Tecnológica. Atribuições como desenvolvimento e inovação, atividades 
de extensão e cumplicidade com o desenvolvimento regional, passaram a assumir centralidade 
no que tange à atuação institucional (MEC/SEPT, 2009, p. 8).

Dessa forma, têm-se os seguintes questionamentos: Como fica a distribuição e evolução 
espacial dos IF’s no Brasil? Como fica a nova configuração por estado/região? Até que ponto essa 
política de expansão minimiza as desigualdades e desequilíbrios socioeducacionais na escala inter-
regional? De fato, ocorre uma interiorização?

Escala de Ação - Estadual 

Vejamos a seguir, na escala estadual, como fica o cenário da política de expansão.
A tabela 1 demonstra a expansão da Rede Federal de Educação Profissional e sua distribuição 

pelos estados brasileiros. Vale destacar que até 2002, os estados do Acre, Amapá, Mato Grosso do 
Sul, além do Distrito Federal, não possuíam unidades de ensino federal tecnológico. Observa-se 
que com a prospecção de novos campi até o fim de 2014, estes chegarão, a 05 unidades no Acre, 
04 no Amapá, 10 no Mato Grosso do Sul e 10 no Distrito Federal. 

Um estado que merece destaque na expansão e interiorização é Minas Gerais, crescendo 
de 04 escolas técnicas em 2002 para 55. Até o final de 2014 o estado terá a maior quantidade de 
campus da Rede Federal, seguido pelo Rio de Janeiro com 40, São Paulo com 37 e Bahia com 35. 
Os dados da expansão dos IF’s demonstram o dinamismo nos diversos estados brasileiros.

A criação de novas unidades de ensino descentralizadas pauta-se por importantes objetivos 
como: elevação da oferta de matrículas, interiorização da rede, criação de instituições em estados 
até então não atendidos pela rede federal, entre outros. Merece citação o critério que definiu a 
localização das novas unidades, com base na identificação de cidades polos em mesorregiões. 

Este caminho aprofundará a contribuição da rede federal ao desenvolvimento sócio-econômico 
de diversas regiões, permitirá o acolhimento de um público, historicamente, posto à margem de 
políticas de formação profissional, entre outros benefícios, o que, sem dúvida, contribuirá para 
uma mais justa ordenação do território brasileiro a partir da inclusão de regiões há tempo excluídas 
das políticas públicas em Educação Profissional e Tecnológica (PEREIRA, 2009, p. 1-2).
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Escala de Ação - Macrorregional

Além da distribuição por estado, pode-se destacar a difusão da Rede Federal por regiões do 
Brasil (Tabela 2 e Gráfico 1). A região nordeste se encontra em posição de destaque nessa expansão, 
passando de 53 escolas técnicas em 2002 para uma perspectiva de 195 campi até o final de 2014, 
incorporando um total de 34% da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica.

Com os dados coletados percebe-se, um crescimento significativo da Rede Federal de Educação 
Profissional e Tecnológica do Brasil, o que demonstra um dinamismo nas cidades e regiões onde os 
institutos estão se instalando. Contudo, abre-se um importante espaço para discussões, pesquisas 
e estudos sobre essa política pública de expansão e descentralização da educação técnica e seu 
rebatimento na dinâmica do desenvolvimento local e regional territorial brasileiro. 

Tabela 1 – Expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica por Estado do Brasil

ESTADOS PREEXISTENTES
2002

1ª FASE
2003-2010

2ª FASE 
2011-2012

3ª FASE 
2013-2014* TOTAL DE IF’S

Acre 0 1 3 1 05

Alagoas 4 0 7 4 15

Amapá 0 0 2 2 04

Amazonas 4 6 0 4 14

Bahia 12 12 2 9 35

Ceará 5 17 1 6 29

Distrito Federal 0 2 7 1 10

Espírito Santo 6 11 1 2 20

Goiás 6 7 4 5 22

Maranhão 4 10 4 8 26

Mato Grosso 3 7 1 3 14

Mato Grosso do Sul 0 1 6 3 10

Minas Gerais 4 37 8 6 55

Pará 7 6 1 5 19

Paraíba 6 3 3 6 18

Paraná 8 13 3 7 31

Pernambuco 8 6 1 9 24

Piauí 5 9 3 3 20

Rio de Janeiro 8 18 1 7 34

Rio Grande do 
Norte

5 12 1 3
21

Rio Grande do Sul 12 12 9 7 40

Rondônia 1 4 1 1 07

Rorâima 1 1 1 1 04

Santa Catarina 8 16 7 3 34

São Paulo 3 18 8 8 37

Sergipe 3 0 3 4 10

Tocantins 2 4 0 2 08

Total de IF’s 126 232 88 120 566

Fonte: MEC/SIMEC (2012) / * Previstos
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Tabela 2 – Expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica por Regiões do Brasil

REGIÃO
PREEXISTENTES

2002

1ª FASE 

2003-2010

2ª FASE 

2011-2012

3ª FASE

2013-2014*

TOTAL POR

REGIÃO

Norte 15 22 8 16 61

Nordeste 53 68 25 52 195

Centro Oeste 9 17 18 12 56

Sudeste 21 84 18 23 146

Sul 28 41 19 17 105

Total de IF’s 126 232 88 120 566

Fonte: MEC/SIMEC (2012) /* Previstos

Gráfi co 1 – Rede Federal de Educação Profi ssional e Tecnológica

por Região do Brasil

   * Previstos até o fi m de 2014.

A EXPANSÃO DOS INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA

Escala de Ação - Estadual - Bahia

Na Bahia, a expansão está sendo de grande importância. Até 2002 o estado possuía 12 
escolas técnicas. De 2003 a 2010 foram instaladas mais 07 novos campi dos IF’s e estão previstos 
mais 15 novos campi a serem implantados até o fi nal de 2014. Ou seja, em quase 10 anos, serão 22 
novos IF’s distribuídos pelo território baiano, totalizando 35, ocupando a 4° posição em número 
de campi no Brasil (Ver Figura 2 e Tabelas 3 e 4). 

Hoje, a educação profi ssional tecnológica na Bahia é composta pelo Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA, antigo CEFET/BA) com estrutura de 16 campi e 5 
núcleos avançados e pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IFBAIANO, 
antiga EMARC) composto por 9 campi, portanto, totalizando, na atualidade, 25 campi dos IF’s no 
espaço territorial baiano.

* Previstos até o fi m de 2014.

* Previstos até o fi m de 2014.



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 654-665. ISBN 978-85-63800-17-6

Silva662

diagramação: letra1@editoraletra1.com

Figura 02 – Evolução da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica no Estado da Bahia

Fonte: MEC/SIMEC, 2012.

A tabela 3 destaca a distribuição dos IF’s por município da Bahia, com os respectivos 
dados da população. Percebe-se que a expansão no Estado vem atingindo, sobretudo, as cidades 
médias do território baiano. Está ocorrendo um nítido processo de interiorização que interfere 
significativamente na dinâmica dessas localidades nos aspectos sociais, culturais e econômicos.
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Tabela 3 – Estado da Bahia – Cidades com IF’s, População, Institutos e Fases

CIDADES POPULAÇÃO 2010 INSTITUTOS FASE DE IMPLANTAÇÃO

Alagoinhas 141.949 IFBAIANO 3ª Fase Expansão - previstos 2013-2014

Barreiras 137.427 IFBA Preexistente - até 2002

Bom Jesus da Lapa 63.480 IFBAIANO 1ª Fase Expansão - 2003 a 2010

Brumado 64.602 IFBA 3ª Fase Expansão - previstos 2013-2014

Camaçari 242.970 IFBA 1ª Fase Expansão - 2003 a 2010

Catu 51.077 IFBA Preexistente - até 2002

Dias D’ Ávila 66.440 IFBA 3ª Fase Expansão - previstos 2013-2014

Euclides da Cunha 56.289 IFBA 3ª Fase Expansão - previstos 2013-2014

Eunápolis 100.196 IFBA Preexistente - até 2002

Feira de Santana 556.642 IFBA 2ª Fase Expansão - 2011-2012

Governador Mangabeira 19.818 IFBAIANO 2ª Fase Expansão - 2011-2012

Guanambi 78.883 IFBAIANO Preexistente - até 2002

Ilhéus 184.236 IFBA 2ª Fase Expansão - 2011-2012

Irecê 66.181 IFBA 1ª Fase Expansão - 2003 a 2010

Itaberaba 61.631 IFBAIANO 3ª Fase Expansão - previstos 2013-2014

Itapetinga 68.273 IFBAIANO 1ª Fase Expansão - 2003 a 2010

Jacobina 79.247 IFBA 2ª Fase Expansão - 2011-2012

Jequié 151.895 IFBA 1ª Fase Expansão - 2003 a 2010

Lauro de Freitas 163.449 IFBA 3ª Fase Expansão - previstos 2013-2014

Paulo Afonso 108.396 IFBA 1ª Fase Expansão - 2003 a 2010

Porto Seguro 126.929 IFBA 1ª Fase Expansão - 2003 a 2010

Salvador 2.675.656 IFBA Preexistente - até 2002

Santa Inês 10.363 IFBAIANO Preexistente - até 2002

Santo Amaro 57.800 IFBA 1ª Fase Expansão - 2003 a 2010

Santo Antonio de Jesus 90.985 IFBA 3ª Fase Expansão - previstos 2013-2014

Seabra 41.798 IFBA 2ª Fase Expansão - 2011-2012

Senhor do Bonfim 74.419 IFBAIANO 1ª Fase Expansão - 2003 a 2010

Serrinha 76.762 IFBAIANO 3ª Fase Expansão - previstos 2013-2014

Simões Filho 118.047 IFBA Preexistente - até 2002

Teixeira de Freitas 138.341 IFBAIANO Preexistente - até 2002

Uruçuca 19.837 IFBAIANO Preexistente - até 2002

Valença 88.637 IFBAIANO Preexistente - até 2002

Valença Tento 88.637 IFBA Preexistente - até 2002

Vitória da Conquista 306.866 IFBA Preexistente - até 2002

Xique xique 45.536 IFBAIANO 3ª Fase Expansão - previstos 2013-2014

Fonte: MEC/SIMEC, 2012; IBGE – Censo 2010.
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Escala de Ação - Estadual – Bahia (Mesorregiões)

Observando os IF’s por Mesorregião no Estado da Bahia (tabela 4), percebe-se a desigualdade 
da difusão entre as regiões, porém, com a expansão, os desequilíbrios têm reduzido, exceto na 
mesorregião do Extremo Oeste Baiano, que parece ter sido preterida nas fases de expansão dos IF’s, 
permanecendo apenas com 01 campus do IFBA. Vale ressaltar que a mesorregião – Metropolitana 
de Salvador, com 9 campi, permanece como a região de maior aglomeração de campi dos IF’s, isso 
devido, ao dinamismo econômico dos municípios que compõem essa mesorregião.

Tabela 4 – Estado da Bahia - Distribuição e Expansão dos IF’s por Mesorregião

MESORREGIÕES

DA BAHIA

PREEXISTENTES

2002

1ª FASE

2003-2010

2ª FASE 

2011-2012*

3ª FASE

 2013-2014*

TOTAL POR

MESORREGIÃO

Extremo Oeste Baiano 1 0 0 0 1

Vale São Franciscano 0 2 0 1 3

Centro Sul Baiano 3 2 1 1 7

Sul Baiano 4 1 1 0 6

Centro Norte Baiano 0 1 2 1 4

Nordeste Baiano 1 1 0 3 5

Metropolitana Salvador 3 2 1 3 9

Total de IF’s 12 9 5 9 35

*Previstos

Fonte: MEC/SIMEC, 2012.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme apresentado, percebe-se uma nítida política pública federal de interiorização 
da educação profissional tecnológica e superior, com forte abordagem territorial/regional, 
desconcentrando os investimentos dos grandes centros urbanos para áreas de cidades pequenas 
e médias, tudo isso, com objetivo claro de ampliar e democratizar o acesso a educação técnica, mas 
principalmente, contribuir para o desenvolvimento local e regional do espaço brasileiro. 

Este estudo preliminar demonstra a representatividade dessa política pública de educação 
no Brasil. Entender a política de expansão dos Institutos Federais de Educação Tecnológica e suas 
implicações no território, no desenvolvimento local e regional se fazem necessário. Entretanto, é 
preciso ampliar os procedimentos metodológicos com parâmetros para uma análise crítica integrada, 
que utilize critérios de eficiência e de equidades espaciais para compreender as (re)configurações 
territoriais regionais, (re)arranjos locais e a organização espacial da educação profissional, científica 
e tecnológica no território brasileiro.

Pensar o futuro de um Instituto federal é um ato de quem está preocupado com o destino dos 
profissionais que atuarão do mercado de trabalho brasileiro e saber se a instituição educacional 
esta realmente realizando sua função social.  Pretende-se, dessa forma, contribuir para a 
compreensão da importância e da viabilidade do uso de prospecção como instrumento para 
se pensar o futuro dos Institutos Federais (MOURA, 2010, p. 5).
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Tanto no Brasil, quanto no estado da Bahia, percebe-se um processo de expansão rápido e 
surpreendente, que modificam, principalmente, o cotidiano das cidades médias e pequenas. Nessa 
perspectiva, alguns questionamentos permanecem em aberto, tais como, até que ponto essas 
políticas de expansão e interiorização minimizam as desigualdades e desequilíbrios socioeducacionais 
nas escalas intra e inter-regional? A expansão de novos campi tem ocorrido com planejamento, 
infraestrutura adequada e qualidade necessária para o desenvolvimento de suas atividades? Os 
cursos implantados nos novos campi dos IF’s se relacionam com as especificidades das localidades? 
Foram observados aspectos locacionais? E os arranjos produtivos locais? Quais as dificuldades, 
perspectivas e tendências dessa expansão dos IF’s para o desenvolvimento do território brasileiro?

Esses e outros questionamentos demonstram a importância do entendimento das 
transformações advindas do processo de expansão dos IF’s. Essa análise espacial tem a expectativa 
de contribuir para o planejamento e (re)ordenamento das ações de expansão de novos campi e sua 
inter-relação com o desenvolvimento territorial das localidades.
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LA CONSTRUCCIÓN DE UN TERRITORIO-MARCA. ESTRATEGIAS 
EMPRESARIALES Y RESISTENCIA VECINAL EN LA RENOVACIÓN 

URBANA DEL CASCO HISTÓRICO DE MADRID (ESPAÑA)

THE CONSTRUCTION OF A BRAND-TERRITORY. BUSINESS STRATEGIES AND SOCIAL 
RESISTANCE IN THE URBAN RENOVATION OF THE HISTORIC CENTER OF THE CITY OF 

MADRID (SPAIN)
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RESUMEN. En los últimos años, impulsada por la globalización y por la consolidación de políticas y prácticas 
neoliberales en todas las esferas de poder, se acrecienta la relevancia de la iniciativa privada en la gestión directa del 
crecimiento y la transformación de la ciudad. Las novedades que se quieren destacar en esta comunicación se centran 
en la primacía de estrategias propias del marketing urbano, con su nueva terminología y su parafernalia oscurantista, 
en la renovación de ámbitos concretos del casco histórico. Espacios de oportunidad, como el denominado “Triángulo 
Ballesta” (Triball) en Madrid (España), localizado a espaldas de la importante Gran Vía, lugar simbólico para los 
ciudadanos madrileños y cita ineludible para los visitantes de la ciudad, se han convertido en áreas experimentales para 
estos nuevos instrumentos de gestión urbana que sustituyen a la intervención pública o a fórmulas más negociadas 
de gobernanza y participación ciudadana. La rehabilitación de la zona está siendo dirigida por una empresa privada, a 
través de un proyecto cuya justificación aparente se centra en la mejora de un área muy degradada. Bajo este amparo, 
la renovación de usos en los locales comerciales, orientados ahora a la moda, la restauración y la cultura vanguardista, 
se gesta en paralelo a la gentrificación del área. El cambio en la zona supone, para la iniciativa privada que lo dirige, 
la obtención de las plusvalías generadas por la transformación mientras la administración pública obtiene un apoyo 
más para el mejor posicionamiento internacional de la ciudad. Sobre los barrios tradicionales, cuyos límites ya se 
solapaban sin coincidir con los administrativos, se impone esta nueva territorialidad, basada en una marca, donde 
las relaciones de poder son diferentes. Las propuestas, el imaginario cultural que las sustenta, los intereses y los 
propios agentes tejen nuevas redes de las que excluyen a los residentes y usuarios habituales que han desarrollado 
fórmulas alternativas de resistencia.

Palabras-clave. Marketing urbano, gentrificación, rehabilitación urbana, territorialidad, TriBall, 
Madrid.

ABSTRACT. In the last years, motivated by globalization and the consolidation of neoliberal policies and practices in 
all areas of power, increases the relevance of private initiative in the direct management of growth and transformation 
of the city. The novelty that want to be highlighted in this communication has  focus on the primacy of own strategies 
of urban marketing, with its new terminology and obscurantist paraphernalia, in the renewal of specific areas of the 
historic city center. Areas of opportunity, such as the “Triangulo Ballesta” (Triball) in Madrid (Spain), located behind 
of the important Gran Vía, symbolic place for citizens of Madrid and obligatory visit for tourists in the city, have 
become into experimental areas for these new urban management tools that replace public intervention or to more 
negotiated formulas of governance and citizen participation. The rehabilitation of this area is being managed by a 
private company through a project whose apparent justification focuses on improving a degraded area. Under this 
protection, the renewal of customs in shops, now oriented by fashion, catering and edgy culture, is being developed 
in parallel to the gentrification of the area. The change in the area suppose, for the private sector who run it, gains 
obtaining from the transformation while the public administration gets more support for better international 
positioning of the city. Relating to the traditional neighborhoods whose boundaries overlapped without coincide 
with the administratives, is impose a new territoriality based on a brand where power relations are different. The 
proposals, the cultural imaginary that sustains it, the interests and the agents weave new networks that exclude 
residents and regular users who have developed alternative ways of resistance.

Keywords. Urban marketing, gentrification, urban rehabilitation, territoriality, TriBall, Madrid. 
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INTRODUCCIÓN

Las  ciudades, como espacios socialmente producidos, no sólo crecen sino que, en paralelo, 
soportan grandes cambios interiores amoldándose, en cada periodo histórico, a los intereses y 
afanes de la clase dominante.

En los últimos años, impulsada por la consolidación del neoliberalismo, se acrecienta 
la relevancia de la iniciativa privada tanto en la gestión directa del crecimiento como en la 
transformación urbana. En paralelo, estos procesos incorporan la imposición de territorialidades 
nuevas, basadas en la marca-ciudad y el marketing urbano, a través de estrategias que utilizan el 
espacio construido como fórmula económica para alcanzar una mejor competitividad en relación 
a otras ciudades, convirtiéndose en un poderoso elemento de diferenciación (GARCÍA; MOLINA, 
2010). Gestión privada y territorios marca, evolucionan por tanto en estrecha conexión en esta 
nueva fase del capitalismo, generando un fenómeno con doble base: el ascenso de fórmulas de 
gobernanza privada en áreas urbanas consolidadas y la delimitación, sobre estas comunidades 
gestionadas de forma privada a iniciativa exclusiva de los comerciantes, de nuevos territorios 
que se sobre imponen, rompiendo sus estructuras, a los barrios tradicionales y a las dinámicas 
vecinales previas. 

En el caso que nos ocupa, la creación de una identidad y un imaginario propio son la base de 
pequeñas operaciones de remodelación del centro urbano, con el objetivo de rehabilitar algunas de 
las zonas más deterioradas y convertirlas en epicentros vanguardistas y alternativos. En estas áreas 
los nuevos espacios comerciales conviven con espacios tradicionales de comercio y alimentación con 
la finalidad de innovar la actividad comercial y cultural y sobre todo generar un nuevo desarrollo 
que barrios que habían comenzado a languidecer e incluso a degradarse.

Sin embargo, este nuevo espacio es alternativo al barrio tradicional. Posee reglas y agentes 
distintos, o sea, este nuevo “modelo” pasa no solo por un nuevo diseño y estética sino que también 
por la privatización de parte del lugar con nuevos usos incorporados orientados al consumo ajeno 
a los residentes (BRANDIS, 2013).

Uno de los espacios pioneros en este tipo de rehabilitación se sitúa en Londres, en el barrio 
del Soho, un área central de la ciudad. El sector fue durante muchos años la localización preferida 
de burdeles, cabarés y clubs de striptease (que todavía hay), de venta de drogas y pubs ruidosos. 
El cambio que ha experimentado en los últimos años, tras los que aparece como un barrio eclético, 
glamuroso y famoso por sus tiendas de nuevos diseñadores y su vida nocturna, se ha tornado 
como referencia internacional. Su modelo de gestión, mediante la creación de un BID, en inglés 
business improvement district, supone el respaldo de los poderes públicos y la transferencia de 
recursos obtenidos de los impuestos. En nuevo ente gestor será el encargado tanto de la promoción 
comercial, la organización de actos o en general, la dinamización del área, como, en función de la 
normativa de cada país, del mantenimiento, la limpieza o la seguridad, la cuestión más polémica 
(PELLICER, 2014). 

En España todavía está pendiente el desarrollo de una legislación que otorgue estas competencias 
a las asociaciones de comerciantes. Esto no es obstáculo para que ya se hayan desarrollado las 
primeras iniciativas sin este amparo en espera del espaldarazo definitivo. En Barcelona y Madrid 
ya podemos encontrar estos ámbitos anunciados como espacios de oportunidad, convertidos 



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 666-675. ISBN 978-85-63800-17-6

Jácomo668

diagramação: letra1@editoraletra1.com

en áreas experimentales para estos nuevos instrumentos de gestión urbana que sustituyen a la 
intervención pública o a fórmulas más negociadas de gobernanza y participación ciudadana.

Analizaremos aquí un caso concreto en la capital de España, el denominado “Triángulo 
Ballesta” (Triball), localizado a espaldas de la Gran Vía, un lugar de referencia de los madrileños 
y cita obligatoria de los turistas que visitan la ciudad.  Durante muchos años la zona ha sido 
abandonada por la administración municipal tornándose un espacio degradado, foco de tráfico 
de drogas y la prostitución. En los últimos años, a iniciativa de una empresa que ha actuado como 
motor de una asociación de comerciantes inédita, se ha iniciado un proceso de revitalización/
rehabilitación a través de herramientas del marketing urbano generando importantes conflictos 
con vecinos y activistas de colectivos alternativos.

El control del territorio: la definición de Triball
La ciudad de Madrid ha cambiado profundamente en los últimos veinte años, con sucesivas 

corporaciones municipales dominadas por partidos de derechas, que han centrado en el 
posicionamiento internacional de la ciudad sus políticas de desarrollo económico, de transformación 
urbana y de bienestar ciudadano (CANOSA; GARCIA, 2012).

El área que aquí analizamos, el “Triángulo Ballesta” (Triball) está localizada en el barrio 
histórico de Universidad, más conocido como Malasaña, en el centro de la ciudad de Madrid. El 
triángulo está delimitado por las calles Gran Vía, Fuencarral, importantes calles comerciales y ocio 
de referencia en la ciudad, y Corredera Baja de San Pablo.  

Figura 01 - Localización de la zona de Triball (en verde) en el casco histórico de Madrid, delimitado en 

azul. Se ha marcado también la Plaza mayor para destacar la centralidad del ámbito

Fuente: Elaboración propia
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Durante mucho tiempo esta área ha sido postergada por la administración pública local, lo 
que ha provocado su degradación progresiva. En la actualidad aparece caracterizada por las malas 
condiciones de habitabilidad, la falta de equipamientos e infraestructuras y, desde el punto de 
vista social, por un aumento de la marginalidad y la inseguridad de los vecinos.

A finales de los años ochenta del siglo pasado, la administración pública inicia la recuperación 
del casco histórico con el “Plan de Rehabilitación del Centro de Madrid”, en el que se integraban 
los Programas de Intervención Preferente (PIB). Como uno de ellos, se delimitó la zona Malasaña-
Pez, con la finalidad de solucionar sus problemas, pero poco fue ejecutado. (JUSTO, 2011)

A partir de los años 1990, mientras que anteriormente los programas de rehabilitación 
tenían una actuación local, o sea, que tenía su enfoque en los barrios y en sus vecinos, ahora ante 
la nueva complejidad de los espacios urbanos, las acciones municipales convierten el territorio en 
el principal foco de su proyecto económico, diseñando un modelo de ciudad competitiva global, 
priorizando el desarrollo de determinadas actividades económicas. (VELASCO, 2012, p. 47)

Podemos con esto decir que las fórmulas de gestión y de gobierno del territorio utilizadas 
en Madrid se adaptan al concepto de gobernanza definido por Harvey (2001 apud GARCÍA, et 
al, 2010, p. 80) en que el gobierno local y la administración urbana solo empeñan el papel de 
facilitador y de coordinación en la organización del espacio en cuanto que el poder está en las 
manos de diferentes y complejos agentes sociales.

El proyecto “Triangulo Ballesta” (Triball) tiene inicio en 2008 a través de una empresa, 
denominada por el mismo nombre (Triball), gestionada por la promotora inmobiliaria Rehabitar 
Gestión S.A. con la idea de revitalizar esta zona de gran representatividad en Madrid para convertirla 
en un barrio comercial y cultural importante. 

El inicio del proceso de “revitalización”, la empresa primeramente compró locales y viviendas de 
la zona para alquilarlas, dando prioridad a nuevos diseñadores y artistas, pero también incentivando 
a que los comercios antiguos continuasen ahí o abriesen otra vez sus puertas.

Crea una Asociación de Comerciantes, que representa la empresa Triball como concepto y como 
marca, poniéndole voz y rostro a este proyecto y a este barrio puntero en España. (ESPORMADRID, 
2009) Con el objetivo, según ellos, de promover una  nueva oferta comercial de calidad con un 
sello propio, integrando a los comercios tradicionales y los vecinos del barrio y recuperando así la 
capacidad de atracción de la zona. No todos los vecinos opinan lo mismo y de hecho, una de las 
reacciones ha sido la creación de otra asociación denominada AntitriBall. Desde esta plataforma 
se pretende, a partir de un ámbito más amplio que es Malasaña, el barrio tradicional, impulsar 
su regeneración pero evitando la especulación que según este grupo está creando Triball y que 
inevitablemente les echará de sus comercios y sus casas (ARQUITECTURAURBANISMO, 2010)

La estrategia de la Asociación Triball se fundamenta en la consolidación de una imagen 
fuerte que sirva de atractivo a inversores y visitantes. Como bien sintetiza Gómez (2006), en este 
actual entorno amplio, cambiante y competitivo en que vivimos, la marca-ciudad se convierte en 
un poderoso elemento de diferenciación.
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Figura 02 - El logotipo y la representación de la zona Triball. El dominio del color verde, asociado 

tradicionalmente a la tranquilidad, la esperanza y la fecundidad está en relación con la imagen de sostenibilidad 

y preocupación medioambiental, tan de moda actualmente, que quieren incorporar a su proyecto, en un 

barrio carente por completo de espacios abiertos públicos

Fuente: http://www.triballmadrid.com

Con el supuesto éxito del proyecto en la zona, el gobierno municipal de Madrid elabora en 
2011 el Plan Estratégico para el Área Central de Madrid (Plan Madrid Centro), con el propósito de: 

Tiene como propósito contribuir a hacer del centro un espacio más habitado, más habitable, 
más integrado socialmente, más sostenible, más cultural, más contemporáneo, más seguro, 
que promueva la competitividad económica de la ciudad y la calidad de vida de los residentes 
y usuarios de la almendra central. (AYUNTAMIENTO DE MADRID, 2011)

En la zona de “Triball”, la administración pública apoya a la empresa no solo en la realización 
de los eventos que ésta promueve, sino también en las exigencias que impone, como la instalación 
de cámaras de seguridad, la peatonalización de algunas calles del barrio, la declaración de la zona 
como Área de Rehabilitación Integral o la mayor presencia de policía municipal en la zona, etc. 
Vemos así un proceso clásico de gentrificación, en que la iniciativa pública es la colaboradora y 
comparsa necesaria.

El impacto que ha generado este proyecto en la vida del barrio ha supuesto muchas controversias 
entre la población de residentes con el movimiento vecinal y los colectivos alternativos, como Patio 
Maravillas y Todo por la Praxis, que defienden una mejora ambiental, social y económica del barrio 
muy diferente de la propuesta por Triball.

Critican principalmente la falta de inversión pública en lo que realmente necesita la zona, 
como equipamientos básicos que en los últimos años ha sufrido recortes en su financiación, y en 
las reales necesidades culturales y sociales que demandan los vecinos, lo que es suplido, la medida 
del posible, por el movimiento okupacional en el centro Patio Maravillas. (JUSTO, 2011)
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Una de sus campañas con mayor visibilidad y éxito fue la producida por el colectivo Todo 
por la Praxis, nombrado de AntiTriball con el objetivo de contrarrestar la campaña de marketing 
y publicidad que utiliza la empresa Triball para legitimar su actividad, llamando diseñadores y 
artistas de la ciudad para actuar allí. Lo que el colectivo hizo fue  un llamamiento a otros artistas 
para hacer pancartas con dibujos para distribuir por la zona enseñando el verdadero espíritu del 
barrio.

  
Figura 03- Carteles realizados en respuesta a la campaña publicitaria del Ayuntamiento de Madrid 

realizada en 2010 sobre el comercio en los barrios. Por primera vez, junto a la edición de cada uno de 

los barrios centrales de la ciudad, se hizo un mapa con los límites de TriBall (arriba a la izquierda). La 

organización Todo por la Praxis realizó una pegada de carteles alternativos con los límites de Malasaña y 

todas las actividades que se realizan en el barrio (abajo a la izquierda). La iniciativa se completó con otros 

carteles enviados a la web Antitriball. 

Fuente: http://antitriball.wordpress.com

PROCESO PARALELO DE DESTERRITORIALIZACIÓN

El proyecto Triball llega, a través de sus idearios de rehabilitación, solapando otros territorios 
que ahí existían, sin preocuparse de su importancia y significado para los vecinos y visitantes, 
iniciando un proceso de desterritorialización. 

La zona es conocida por sus características singulares. En los años ochenta del siglo pasado 
fue el epicentro del movimiento cultural y urbano de la conocida Movida Madrileña, un fenómeno 
artístico social de lo que puede llamarse contra cultura, muy vinculado a la transición democrática 
española, cuando los jóvenes, tras la muerte del dictador, pudieron experimentar una potente 
apertura artística e intelectual. Las manifestaciones artísticas fueron muy variadas, en pintura, 
con una renovación que fue alentada por galerías de arte alternativas, cine, literatura, televisión 
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o, lo que le hizo más famosa, la música. También es cierto que ese periodo de ebullición tuvo como 
secuela en algunas zonas como Malasaña la expansión de las drogas, la delincuencia o prostitución 
que ya eran lacras antiguas.

Figura 04 - En la calle Desengaño conviven los dos tipos de comercio característicos de Triball. En el 

número 22 la tienda de material químico, cosméticos y farmacéuticos  Manuel Riesgo, inaugurada en 1866, 

a continuación, la tienda de ropa de diseño de Dolores Promesas abierta el 12 de mayo de 2009. 

Fuente: Street View (Google Maps)

En este ámbito conviven varios territorios, el de los vecinos de toda la vida, ahora ya ancianos 
en buena medida, el de los inmigrantes que allí se han instalado en fechas recientes, las prostitutas 
y los jóvenes que ven al barrio en busca de diversión. Un espacio de gran diversidad territorial. 

La estructura demográfica del barrio se caracteriza por la relevancia de la población mayor 
de sesenta años y de inmigrantes extranjeros jóvenes, atraídos por el gran número de viviendas 
en alquiler a precios asequibles. 

Un estudio del año de 2001, hecho por el Ministerio de Fomento de España, clasificaba el 
barrio de Malasaña como un barrio desfavorecido, debido a viviendas con malas condiciones de 
habitabilidad y una población envejecida. Los principales problemas apuntados por los propios 
vecinos eran la delincuencia, la escasez de espacios verdes y los ruidos exteriores. En contraste, 
la percepción global de la zona es muy distinta. Se ve como un espacio de ocio en el que conviven 
ciertas formas de marginalidad. Para los más jóvenes es un espacio propio, lugar privilegiado de 
cultura, todo muy vinculado a su historia reciente (MINISTERIO DE FOMENTO, 2001).

No se puede negar que el proyecto de Triball ha traído una relativa mejora ambiental y 
la revalorización patrimonial del área. Sin embargo, ha creado diferentes posiciones entre sus 
habitantes, fragmentando el interés común. Los objetivos económicos marginan los sociales y, 
en consecuencia, se refuerza el actual desequilibrio de la zona y también contribuye a la pérdida 
total de su identidad. (JUSTO, 2011)
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El comercio es el principal motor de este cambio, el nuevo tejido comercial que se está 
instalando en la zona, con un perfil determinado. El comercio tradicional allí existente solo se 
mantienen si responde al modelo por ellos planteado, lo cual muchas veces se aleja de las necesidades 
del vecino tradicional. 

Estas nuevas tiendas refuerzan la idea de barrio cool que se quiere implantar, direccionando sus 
productos de acuerdo con el perfil que se quiere imponer, lo que está generando un encarecimiento 
de los alquileres, mayores dificultades para la vida diaria (compra, salud, estancia o paseo) y por 
lo tanto una expulsión gradual de los habitantes del barrio. 

Lo que se nota es una traslación de un imaginario cultural a otro que tiene el objetivo principal 
la homogeneización de este territorio, a través del cambio de este imaginario cultural, imponiendo 
otros valores, cualidades, población y actividades que no son propias del lugar, configurando así 
un nuevo barrio, lejos de sus tradiciones y costumbres.

LA SITUACIÓN TRAS LA CRISIS

Como ya hemos señalado, en la capital ocurre en los últimos treinta años un cambio en 
relación a las políticas urbanas y sociales implementadas por el gobierno local. Tras el periodo 
socialista de los primeros ayuntamientos democráticos, en pleno estancamiento económico y con 
objetivos centrados en reequilibrar Madrid, tenemos una nueva situación donde se implementa 
una concepción neoliberal, con ideas más competitivas en relación al papel de la ciudad (FUENTE; 
VELASCO, 2012, p. 52). Este giro en la dirección del gobierno en sus políticas urbanas es el que 
ha hecho posible la implantación de Triball.

En este nuevo orden político y económico, las ciudades compiten entre sí para ser reconocidas 
en el mundo, en los más importantes espacios económicos globales y la promoción de la ciudad 
tiene especial relevancia en esta competición. Los cascos históricos de las ciudades, debido a su 
posición privilegiada, son fundamentales en la lucha por la atracción de capital, actividades y 
población (JUSTO, 2011, p. 74).

Triball aparece como un claro ejemplo de esta nueva política urbana, en la que el desarrollo 
de productos y servicios que satisfacen las necesidades de un público potencial en conjunto con 
la regeneración de un barrio degradado, resultan en una nueva territorialidad, una identidad y 
un imaginario propio, a través de una marca. Una de sus consecuencias es el claro proceso de 
gentrificación de la zona. Como tal entendemos, siguiendo a Peris (2014), la reconfiguración 
de un espacio anteriormente degradado, a partir de una empresa privada en colaboración 
con la administración pública, eliminando actividades consideradas impropias provocando la 
transformación del espacio residencial y abierto público

Algunos autores como Méndez (2009), identifican la gentrificación que ocurre en la zona 
de Triball con el concepto de “gentrificación instantánea”. Aquí la iniciativa privada mediante la 
adquisición de un gran territorio urbano, toma decisiones programáticas. Su combinación con los 
mecanismos de control público permiten la reapropiación por parte del capital de aquellos sectores 
del centro urbano que poseen algún tipo de valor simbólico, histórico y logístico. 

Se puede decir que el proceso de gentrificación que ocurre en el área es lento y progresivo 
porque se ve confrontado por las organizaciones vecinales y apoyado sólo parcialmente por los 
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Figura 05 - La tienda del diseñador Papo King, una de las primeras en instalarse en la calle Ballesta 6, se 

mantiene en la actualidad, todavía orgullosa del logo TriBall en un entorno decadente que combina bien 

con la moda alternativa que promueve.

Fuente: Street View (Google Maps)

comerciantes ya que todavía la zona tiene una cierta mezcla social y de usos. (JUSTO, 2011)
Sin embargo, se nota el agravamiento del desequilibro y la fuerte tendencia a la perdida 

absoluta de identidad debido a que las transformaciones que aquí se ven se alejan de los objetivos 
locales concretos para, en cambio, avanzar en los más amplios de un Madrid más dinámico y 
moderno que traiga cada vez más inversiones, empresas y marcas.

Debido a la situación de crisis económica que vive actualmente el país y los límites que ésta ha 
impuesto al negocio inmobiliario, puede producirse un colapso del proyecto. De hecho abundan los 
carteles de alquiler de locales afectando tanto al comercio tradicional como a algunas de las tiendas 
de moda instaladas más recientemente. A pesar de ciertas mejoras, el aspecto general de la zona 
sigue siendo degradado y se mantiene la pobreza, la falta de equipamientos y servicios, la ausencia 
de mantenimiento de mobiliario urbano o arbolado, la inseguridad y la prostitución callejera. En la 
desaceleración del proceso de rehabilitación puede haber influido incluso la pérdida de identidad 
local que no ha podido ser completamente sustituida por el nuevo contenido incorporado a TriBall. 
Finalmente el proyecto puede quedar en algunas tiendas de moda residuales y muchos bares de 
copas, ruidosos, molestos por su excesiva cantidad y sólo visibles por la noche.

No se puede cerrar los ojos ante el discurso de competencia entre lugares y de captación 
privilegiada de inversiones públicas y privadas que acaban derivando en ámbitos exclusivos y 
excluyentes. Es necesario involucrar a la ciudadanía, defendiendo un proyecto colectivo para los 
residentes e incluso los visitantes de la ciudad con el objetivo principal de la mejora de la calidad 
de vida.  
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AS ESCALAS DO DESENVOLVIMENTO (GEOGRÁFICO) DESIGUAL EM 
DAVID HARVEY E NEIL SMITH.

SCALES OF UNEVEN (GEOGRAPHICAL) DEVELOPMENT IN DAVID HARVEY AND NEIL SMITH. 

LUÍS GABRIEL MENTEN MENDOZA

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”
gabriel.mmendoza@gmail.com

RESUMO. Este trabalho analisa as noções de “desenvolvimento desigual” e do “desenvolvimento geográfico desigual” 
desenvolvidas por Neil Smith e David Harvey, respectivamente. As duas noções apontam para um processo de acumulação 
capitalista espacialmente desigual entre os territórios, que só é realizada a partir da dominação do imperialismo como 
forma de subjugar nações inteiras aos interesses econômicos dominantes. Para Smith o pressuposto do desenvolvimento 
desigual é a produção da natureza pelo capital, subjetiva e objetivamente, sendo a diferenciação e a igualização em 
termos da tecnologia mobilizada para apropriar-se da natureza (degradando a paisagem) responsável pela criação 
do espaço no capitalismo do século XX. Harvey, no esforço de construir uma teoria unificada do desenvolvimento 
geográfico desigual, como nomeia, considera de igual modo a natureza, mas a incorporando como uma das abordagens 
da sua teoria que considera ainda o historicismo, o construtivismo, o ambientalismo e a geopolítica da realidade. 
Se do ponto de vista da abordagem metodológica tendem a transcender a Geografia, em direção a um marxismo 
heterodoxo, no que diz respeito à discussão das escalas do desenvolvimento apresentam uma discussão proveitosa 
sobre conceitos-chave da Ciência Geográfica. Nosso texto pretende apresentar uma revisão teórica das respectivas 
teorias do desenvolvimento desigual em Harvey e Smith, com os objetivos de apontar os pressupostos que as norteiam, 
apresentar os conceitos e escalas decorrentes e discutir de forma sucinta os resultados dessa revisão.

Palavras-chave. Desenvolvimento desigual, Escalas, David Harvey, Neil Smith.

ABSTRACT. This paper analyzes the notions of “uneven development” and “uneven geographical development” 
developed by Neil Smith and David Harvey, respectively. The two notions indicate a process of capitalist accumulation 
spatially uneven between territories, which is only performed from the imperialist domination that subdues entire 
nations to dominant economic interests. For Smith the presumption of uneven development is the production of 
nature by capital, subjectively and objectively, with differentiation and equalization in terms of technology mobilized 
to appropriate of nature (degrading the landscape) responsible for the creation of space in capitalism century XX. 
Harvey, in an effort to build a unified theory of uneven geographical development, such as names, likewise considers 
the nature, but incorporating as one of the approaches of his theory that considers historicism, constructivism, 
environmentalism and geopolitics of reality. If the point of view of the methodological approach tend to transcend 
geography, toward a heterodox Marxism, with respect to the discussion of scales of development have a useful 
discussion on concept-keys of Geographic Science. Our paper aims to present a theoretical review of the respective 
theories of uneven development in Harvey and Smith, with the objective of pointing out the assumptions that guide 
them, present the concepts and scales arising and discuss briefly the results of this review.

Keywords. Uneven Development, scales, David Harvey, Neil Smith.

INTRODUÇÃO

A descrição dos territórios e, portanto, sua diferenciação faz parte dos objetivos que a 
geografia se coloca desde os primórdios, com Carl Sauer e Hartshorne, atravessando todos os 
períodos, desde a influência dos viajantes e naturalistas, passando pela Geografia moderna de 
cunho positivista até os estudos críticos. 

A análise da geografia histórica do território, e portanto do desenvolvimento, resulta na 

LOCALISMO, NACIONALISMO, REGIONALISMO E GLOBALISMOEIXO III
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diferenciação que emerge como desigualdade de etapas, diferenças de apropriação do desenvolvimento 
da humanidade na relação com a natureza. A desigualdade da natureza na geração de espaços 
está presente na obra dos Geógrafos regionalistas Franceses, Alemães e Ingleses do século XIX, 
desde a perspectiva da naturalização do desenvolvimento econômico pelas condições “naturais”. 
Como Mackinder, que dá o sentido mais naturalizador ao imperialismo inglês, autor da Geografia 
denominada Comercial, Mackinder defendia que as condições naturais originavam o imperialismo. 
Mackinder pretendia de fato subsidiar o imperialismo inglês e seus planos expansionistas (SMITH, 
1988). 

De modo antagônico ao que propunham os autores da Geografia Clássica, tanto Neil Smith 
quanto David Harvey propõem desnaturalizar, ou seja, desmistificar, a geografia histórica do 
capitalismo, ou da desigualdade de acesso a etapas posteriores do desenvolvimento. 

Assim entende-se que a desigualdade na produção do espaço está intrinsecamente ligada 
às relações admitidas entre o capital e o capital, na produção do Espaço, e o capital e o trabalho, 
no Território, e daí descende a desigualdade. Como ponto de mutação fundamental da relação 
naturalizada do desenvolvimento está o desenvolvimento dos transportes e da comunicação, 
como defende Neil Smith (1988, p. 157).  O surgimento do capitalismo e o desenvolvimento dos 
transportes emancipam o homem em relação à natureza, e a desigualdade, nesse sentido, se dá 
ao bel prazer do sistema. E no campo da Geografia, defende Smith (1988), ocorre a “revolução” 
Quantitativa e a de Relevância em Geografia, que pela incapacidade de sustentar o determinismo 
do período anterior, separa o ambiente do humano e tecnifica a realidade (SMITH, 1988, p. 159).

As análises da realidade a partir da verificação do desenvolvimento desigual do capitalismo 
são atribuídas de sobremaneira ao marxismo, desde Marx, Engels, e Lenin. Mas só é nominada 
e defendida como lei geral da história em 1930 por Leon Trotsky [1879-1940] em “A História da 
Revolução Russa” (TROTSKY, 1977), quando dedica-se a análise do desenvolvimento da Rússia. 

Nas ciências sociais é possível mapear distintas influências dessa abordagem e inclusive 
novas abordagens e conceitos sendo defendidos a partir dessa perspectiva. No caso específico da 
Geografia recente  se sobressaem os nomes de Neil Smith e David Harvey, professores universitários 
que conviveram nos EUA, até o falecimento de Smith em 2012. Smith (1988) cunhou a noção de 
“Desenvolvimento Desigual” no livro de mesmo nome, com o subtítulo “Natureza, Capital e a 
Produção de Espaço”. E David Harvey a noção “Desenvolvimento Geográfico Desigual”. 

Entre Leon Trotsky, Harvey e Neil Smith há em comum a militância no terreno do materialismo 
histórico e dialético. Mas como não há homogeneidade no pensamento marxista, vale ressaltar 
que há nos autores duas linhas teóricas distintas, Neil Smith e David Harvey reivindicam as 
contribuições de Rosa Luxemburgo sobre o imperialismo, e Trotsky continua a elaboração de Lenin.

Neste trabalho trataremos das categorias, escalas e lógicas geográficas que são elaboradas 
para tratar do desenvolvimento desde a desigualdade e da ação do imperialismo, nas elaborações 
de Harvey e Neil Smith.

NEIL SMITH E O DESENVOLVIMENTO DESIGUAL

Smith (1988) propõem uma discussão sobre o Desenvolvimento Desigual com dupla entrada, 
uma geográfica e a outra política. Faz a crítica a uma perspectiva puramente geográfica pois 
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considera que na geografia “por serem as lentes muito grosseiras o padrão real é refratado em 
fragmentos” (SMITH, 1988, p. 15). Já pela política defende que a perspectiva marxista é relacional 
e que proporcionaria portanto “mais que a acumulação de fragmentos”. Afirma ainda que a análise 
deve ser feita a partir dessas duas entradas uma vez que a sociedade capitalista é um todo coerente 
que forma uma paisagem social.

O desenvolvimento desigual é a marca registrada do capitalismo (…) o desenvolvimento desigual 
é antes estrutural que estatístico. Os padrões geográficos resultantes são completamente 
determinados (no sentido oposto de ‘determinista’) e são, assim peculiares ao capitalismo 
(SMITH, 1988, p. 16).

O autor objetiva com a análise responder à seguinte questão: “como a configuração geográfica 
da paisagem contribui para a sobrevivência do capitalismo?” (SMITH, 1988, p.17). Ou seja, quais 
padrões espaciais são construídos para garantir a sobrevivência do capitalismo. Smith (1988, p. 
18) diferencia a teoria do desenvolvimento desigual como um processo autêntico do século XX, e 
afirma que a teoria do desenvolvimento desigual e combinado defendida por Trotsky refere-se a 
“anatomia da luta de classes” da Rússia. Considera ainda o desenvolvimento desigual do capitalismo 
como a expressão espacial da contradição entre o valor de uso e valor de troca. Essa tensão de 
valores se plasmam nos territórios resultando a equalização e a diferenciação (SMITH, 1988).

É sobre a tensão entre a equalização/igualização e a diferenciação que recai a desigualdade 
do desenvolvimento para Smith. Com base em Marx (SMITH, 1988, p. 166) considera que a 
colonização e a modernização são processos supridores de matérias-primas à “metrópole”, que 
apresenta, nesse sentido, tendência clara para diferenciação (centro e periferia). No sentido oposto, 
ainda apoiado em Marx, Smith considera que há, a partir do território, a busca pelo capital de 
condições locais em igualdade para a produção. Essa tensão se dá sobretudo na garantia de capital 
fixo, infraestruturas constantes para a produção. Desse modo, a igualização do capital fixo, desloca 
à tecnologia o papel central na disputa intracapitalista:

O mínimo dominador comum, num sentido geográfico, não é exatamente a a-espacialidade 
implícita numa equivalência de salários ou de preços, mas a ubíqua degradação da paisagem. 
A a-espacialidade aqui é o reverso da utopia (SMITH, 1988, p. 174).

A ubíqua degradação da paisagem é entendida aqui como avanço das condições tecnológicas 
de apropriação da natureza, ou seja, a redução das diferenças territoriais no sentido de uma 
a-espacialidade concreta, como “o reverso da utopia”, na apropriação da natureza. 

Smith (1988) dá ainda importância à crise como motor da equalização, cita a crise do petróleo 
de 1973, como propulsão da industrialização da periferia, exemplificando posteriormente um 
declínio desigual. Remete aos saltos tecnológicos suscitados pelas crises, a partir do movimento dos 
capitais internacionais, como proporcionadores de melhores condições de acumulação na periferia. 

O Território, como escala de análise, é fundamental pois é o aporte de soberania, se dá a 
essa escala a construção da nação, a disputa por direitos e é a partir dela que os investimentos são 
realizados pelo Estado. No entanto, o capital dirige-se ao Espaço Relativo como meio de circulação 
para acumulação com tendência à equalização, criando a diferenciação geográfica (SMITH, 1988). 
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O movimento do capital entre as escalas gera a igualização e a diferenciação. O Espaço 
Absoluto, o território, a base material da acumulação, tende à igualização, que só se dá na medida 
em que se diferencia no Espaço Relativo, ou seja, quando acumula no Espaço a-dimensional capitais 
de distintos locais (SMITH, 1988).

Em síntese as escalas propostas por Smith (p. 200-205) são apresentadas no quadro abaixo: 

Quadro 1 - Descrição das Escalas do Desenvolvimento Desigual em Neil Smith (1988)

ESCALA DESCRIÇÃO

Urbana

Essa é a escala onde ocorre o trabalho abstrato, a partir da análise desta categoria é verificável a 
centralização e a diferenciação, que pode ser medida pela renda potencial do solo, a partir da qual 
haverá ou não equipamentos públicos e infraestrutura, rede de água e esgoto, energia elétrica, vias de 
acesso em boas condições, etc.. Assim o urbano se diferencia, ganha centralidade ou se distancia.

Global

A análise de dessa escala indica que esse é o espaço dileto da relação política intercapitalista. Essa é a 
escala que importa para os grandes fluxos de capital, e que em sua totalidade tende à equalização, via 
a homogenização do acesso ao capital fixo, infraestruturas, custo da força de trabalho. As diferenças 
a essa escala, portanto, podem ser medidas justamente pelas diferenças dos custos de produção e de 
mercado – medidas protecionistas e tarifas alfandegárias -, e sobre essas se debruçam os capitalistas de 
todo o mundo.

Estado-Nação
(intra/extra)

Essa é uma categoria/escala que constitui a mediação/regulação das contradições da dialética da 
diferenciação e igualização. É produto histórico das relações políticas e econômicas de classe, a partir 
desse surge inclusive o “capital nacional” economicamente obsoleto para Smith. Mas tanto interna 
quanto externamente o Estado-Nação serve para a análise espacial como para a regionalização (intra/
extra) e  na diferenciação (novamente interna e externamente) pela localização das industrias em 
relação aos fixos, mas também economicamente via a regulação dos custos de produção.

Para Smith interessou apontar a produção da natureza e do espaço como resultados da 
articulação dos modos de produção, produtos do desenvolvimento e dos limites do capital na 
igualização, gerando a diferenciação (SMITH, 1988).

DAVID HARVEY E O DESENVOLVIMENTO GEOGRÁFICO DESIGUAL

David Harvey (2007) em um texto recente, publicado em 2006 nos EUA, intitulado “Spaces 
of global capitalism”, elucida as necessidades conjunturais que emergem para propor uma teoria 
unificada do desenvolvimento desigual. 

A volatilidade das fortunas […] a convergência ao bem-estar [que] não ocorreu e as desigualdades 
geográficas, tanto quanto as sociais, dentro do mundo capitalista, parecem ter se incrementado 
[…]. A promessa da redução da pobreza, a partir do livre comércio, […] não se materializou. 
As degradações do ambiente e os deslocamentos sociais também têm sido distribuídos 
desigualmente (HARVEY, 2007, p. 18, tradução nossa)1.

A partir destes argumentos defende (HARVEY, 2007) a necessidade política e urgente do 
desenvolvimento da concepção do desenvolvimento geográfico desigual, objetivando a construção 
de uma teoria “unificada” do desenvolvimento geográfico desigual, mesclando interpretações 

1 La volatilidad de las fortunas […]. [...] la convergencia en bienestar [que] no ha ocurrido y las desigualdades geograficas, tanto como las sociales, 
dentro del mundo capitalista, parecen haberse incrementado […]. La promesa de la reducción de la pobreza a partir de un comercio más libre […] 
no se han materializado. Las degradaciones del ambiente y las dislocaciones sociales también han sido distribuidas desigualmente (HARVEY, 
2007, p. 18).
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historicistas, construtivistas, ambientalistas e geopolíticas da realidade, e define a estrutura da 
teoria em:

1) A conexão material dos processos de acumulação do capital à rede sócio-ecológica da vida 
[the web of socio-ecological life]. 2) A acumulação por despossessão (...). 3) A característica quase-
legal [law-like] da acumulação de capital no tempo e no espaço. 4) A luta de classes políticas 
e sociais em uma variedade de escalas geográficas (HARVEY, 2007, p.21, tradução nossa)2.

Antes de dar atenção aos elementos da estrutura proposta por Harvey, vale explicar que 
esses descendem do processo de desenvolvimento do capitalismo no espaço, em que capital e 
trabalho procuram as melhores condições para se reproduzir, ou seja, o capitalismo se desenvolve 
em um ambiente geográfico  variado que abarca grande diversidade na liberdade da natureza e na 
produtividade do trabalho (HARVEY, 2013 p. 526), nas quais as diferenças históricas e geográficas 
não são meros resultados do atraso do desenvolvimento, mas constituem aspectos ativamente 
construídos pelo processo do desenvolvimento do modo de produção capitalista (HARVEY, 2013, 
p. 527). 

Essa construção diferencial de lugar para lugar deve-se para Harvey (2013), ainda, pela 
tendência de superacumulação dos capitalistas que empurram os capitalistas a buscarem mercados 
para além de suas fronteiras, exportando os excedentes de sua produção que não encontram nem 
demanda efetiva e nem possibilidade de reprodução naqueles territórios. 

A partir desses elementos e da tendência para superacumulação - que voltaremos ainda 
a seguir -, definiu em 1980 (na obra Os Limites do Capital) o que chamaria de desenvolvimento 
geográfico desigual:

(…) O desenvolvimento da economia de espaço do capitalismo está cercado de tendências 
contrapostas e contraditórias. As barreiras espaciais e as distinções regionais precisam 
ser derrubadas. Mas os meios para atingir esses objetivos envolvem a produção de novas 
diferenciações geográficas que criam novas barreiras espaciais a serem superadas. A organização 
geográfico do capitalismo internaliza as contradições dentro da forma de valor. É isso que quer 
dizer o conceito do inevitável desenvolvimento desigual do capitalismo. (HARVEY, 2013, p. 528).

Dito isso retomamos os elementos da estrutura que propõem, que referem-se igualmente 
às escalas geográficas do desenvolvimento e da circulação do capital, a começar pela conexão da 
acumulação de capital com a rede socioecológica da vida, que ocorre na escala da natureza, das 
relações básicas de produção da sobrevivência, dos recursos naturais. Em outro texto (HARVEY, 
2011) delimita claramente que a escala da natureza, dos recursos naturais, e também da relação 
sociedade-natureza e portanto da “rede socioecológica da vida” (HARVEY, 2007) é o lugar o local. 

Mas apesar do jargão holístico (the web of socio-ecological life) – que flerta com as formulações 
de Fritjof Capra, The Web of Life -, da escala reduzida que atribui à natureza e do que teria portanto 
uma aparência de um quantum de ecologismo, Harvey têm uma postura madura e materialista 

2 1) El arraigo material [material embedding] de los processos de acumulación de capital en la trama socio-ecológica de vida [the web of socio-e-
cological life]. 2) La acumulación por desponsesión (una generalización de los conceptos marxistas de acumulación ‘primitiva’ u ‘original’ dentro 
de las cuales los bienes preexistentes son ensamblados – como fuerza de trabajo, dinero, capacidad productiva o como mercancías – y puestos en 
la circulación como capital). 3) La característica cuasi-legal [law-like] de la acumulación de capital en el espacio y el tiempo. 4) La lucha de clases 
políticas y sociales en una variedad de escalas geograficas (HARVEY, 2007, p. 21).
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com relação à natureza. Em um de seus livros mais recentes (HARVEY, 2011, p. 67) reconhece a 
inexistência de natureza intocada, ou seja, de um lugar que não tenha passado pela produção da 
humanidade e vai além na crítica ao ambientalismo, reconhecendo que o foco dado ao problema 
da natureza desvia a atenção das massas, numa postura anticapitalista, à tensão fundamental do 
capitalismo, justamente a contradição de classe (HARVEY, 2011, p. 70). E a mobilização da sociedade, 
em torno do ambientalismo, diz Harvey (2007), não está necessariamente em concordância com 
as outras formas de movimentos sociais, ainda que variem pelas diferentes condições que surgem, 
e apresentem alguma contrariedade às dinâmicas do livre mercado da acumulação de capital, não 
estão, contudo, ligadas necessariamente ao sentido clássico da “luta de classes” (HARVEY, 2007, p. 
52). Conclui-se portanto que não estão ligados à superação da exploração do homem pelo homem 
na sociedade de classes, já que as barreiras ambientais podem ser superadas sem transformar a 
sociedade de classes.

A geografia histórica do capitalismo, no entanto, foi marcada por uma fluidez e flexibilidade 
incríveis no que diz respeito à relação com a natureza juntamente com amplas consequências 
inesperadas (boas e más, a partir da perspectiva da saúde humana). Por isso, seria falso afirmar 
que existem limites absolutos em nossa relação metabólica com a natureza que não podem, 
em princípio, ser superadas ou ignorados. Mas isso não significa que as barreiras não sejam, 
por vezes, graves e que a superação possa ser alcançada sem passar por algum tipo de crise 
ambiental geral. (HARVEY, 2011, p. 69).

Ainda apoiados em Harvey (2011) é absolutamente possível afirmar que o capitalismo 
nascente navegou por limites naturais muito maiores do que os profetizados pelos ambientalistas 
de ocasião. E ainda que seja necessário alguma adaptação (cultural, social e técnica) para contornar 
essa barreira, a superação dela só denota e retoma as formas como, para a acumulação de capital, 
a burguesia o faz e torna rentável o grande negócio das tecnologias ambientais (HARVEY, 2011, 
p.70), que se confunde com o próprio desenvolvimento das forças produtivas. E de forma a abordar a 
natureza de forma materialista, e a ação da humanidade na transformação da natureza, provocando 
as abordagens que diferenciam humanidade e natureza afirma que “da mesma forma que não há 
nada de não natural sobre um formigueiro, então não há certamente, nada de particularmente 
não natural sobre Nova York” (HARVEY, 2011, p.75).

E de forma a ampliar a escala e demonstrar a imbricação delas, considera que ainda os recursos 
estejam desigualmente distribuídos nas escalas locais, nos lugares - o que delimita um certo tipo 
de desenvolvimento desigual -, os recursos como reservas de petróleo, terras de alta produtividade 
agrícola, grandes rios, dependem e são comandados por estratégias geopolíticas superiores à escala 
local para a apropriação desses (HARVEY, 2007, 2011). O exemplo mais importante - que abre 
inclusive o livro que conceitua um Novo Imperialismo (HARVEY, 2005), e é retomado no Enigma 
do Capital (HARVEY, 2011), destinado à analisar a crise recente do capitalismo -, é justamente do 
controle do petróleo, a partir do qual multiplicam-se estratégias globais de militarismo norte-
americano para controlar, ainda que pela força, as reservas de petróleo mundial; controlar a 
exploração de petróleo é ter poder sobre a principal fonte de energia mundial, e manter de pé o 
projeto de urbanização imposto pelos EUA, de grandes cidades, suburbanização e portanto de 
grandes deslocamentos, necessitam de petróleo a preços baixos (HARVEY, 2011, p. 69).
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A estratégia de controle imperialista dos recursos naturais, que nada têm de poder local, ou 
do lugar, tem uma importância fundamental nas estratégias de desenvolvimento. O monopólio 
do capital financeiro, elemento importante do imperialismo – sobretudo em Lênin, Hilferding e 
Hobson –, promove a combinação da especulação sobre derivativos. Essa ação combinada sobre 
o valor dos derivativos faz subir o preço do petróleo e com isso torna rentável investir em poços 
marginais e novos recursos, de custos mais elevados que os anteriores. São os chamados “picos 
produzidos” pelos especuladores que possuem uma renda monopolista do petróleo mundial 
(HARVEY, 2011, p. 74). É fruto desses picos produzidos o desenvolvimento de países retardatários, 
da exploração de outras fontes de energia, como o etanol, ou de poços profundos, como o pré-sal.

Nessa relação de escalas, da sociedade (espaço-global) com a natureza (local), Harvey (2007) 
define a imbricação da acumulação por despossessão com a rede da vida. A acumulação por 
despossessão interessa saber “como”, “quanto” e “quem” se apropria dos excedentes naturais e 
dos excedentes produzidos, para Harvey (2005), fora da acumulação capitalista, portanto naquilo 
que contraditoriamente define como “rede da sócio-ecológica da vida” (HARVEY, 2007, p. 33). 
Enquanto para Harvey a rede da vida é entendida como a natureza pautada em valores de uso, 
a acumulação por despossessão, segundo Harvey (2007, p. 34), é semelhante ao que chamou-se 
de acumulação primitiva, a “condição necessária para a sobrevivência do capitalismo”, ou seja, a 
transformação daqueles valores de uso em valores de troca. 

O processo que leva à necessidade, como aponta Harvey (2005, 2007, 2011), da acumulação 
por despossessão é determinado pela tendência a sobreacumulação do capital, ou seja, o 
crescimento e expansão dos capitais não encontram mais no local condições para investimento 
produtivo, produzindo excedente (HARVEY, 2005, p. 116). Harvey (2011, p. 30) reconhece que a 
sobreacumulação ocorre pela necessidade de crescimento ininterrupto da taxa de lucro ao nível 
“saudável” de 3% ao ano, conforme querem os economistas e comentaristas burgueses.

Para os críticos de Harvey, ele substitui a teoria do subconsumo de Rosa Luxemburgo pela 
teoria da sobreacumulação, reconhecendo que aquela seria indefensável hoje (HARVEY, 2005, p. 
116).

Fruto da sobreacumulação, portanto, o excedente necessita de novas áreas (ou novos negócios) 
para investimentos produtivos, e daí decorre a acumulação por despossessão (ou espoliação, como 
em algumas traduções [HARVEY, 2005]). Nesse sentido a acumulação por espoliação descende da 
perspectiva de Luxemburgo, mas Harvey (2005) utiliza também Hanna Arendt, para argumentar 
que a acumulação primitiva, definida por Marx, não termina na grande indústria mas é contínua 
(HARVEY, 2005, p. 121). Essa continuidade deve-se à necessidade do capitalismo de elementos 
externos para a sua estabilização, a partir da introdução de comunidades não capitalistas, como 
camponeses, à circulação do capital, mas também pela proletarização de setores que não o estavam, 
como a educação ou os serviços públicos (HARVEY, 2005, p. 118).

À medida que mais e mais excedente criado ontem é convertido em capital novo hoje, mais e 
mais dinheiro investido hoje vem dos lucros obtidos ontem. Isso poderia levar a pensar que 
a acumulação violenta praticada em tempos anteriores é redundante. Mas a “acumulação por 
despossessão” continua a desempenhar um papel na reunião do poder do dinheiro inicial. 
Meios tanto legais quanto ilegais – como violência, criminalidade, fraude e práticas predatórias 
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do tipo das que foram descobertas nos últimos tempos no mercado de hipotecas subprime 
ou de forma ainda mais significativa no comércio de drogas – são implementados. Os meios 
legais incluem a privatização do que antes era considerado como recursos de propriedade 
comum (como a água e a educação), o uso do poder público para apreender bens, as práticas 
generalizadas de aquisições, as fusões e outros (…). (HARVEY, 2011, p. 48)

Nesse processo de acumulação capitalista Harvey (2005, 2007, 2011) identifica duas lógicas 
que hora se unem hora se diferenciam, são elas a lógica territorial e a lógica capitalista de poder, 
enquanto no imperialismo capitalista o que deve predominar é a lógica capitalista (HARVEY, 2005, p. 
36). Essa define-se sobretudo  pela fluidez do capital através de um espaço contínuo que desconsidera 
os territórios, a partir do livre mercado nas “práticas cotidianas de produção, mercado, comércio, 
fluxo do capital, transferências monetárias, migração, transferência de tecnologia, especulação 
financeira, fluxos de informação” (HARVEY, 2007, p. 46). Enquanto a lógica territorial refere-se à 
administração direta do território (HARVEY, 2011, p. 36), é porosa, é informal, pela formação de 
uma regionalidade, mas ao mesmo tempo é identificável (HARVEY, 2007, p. 89), fixada no espaço, 
é o poder exercido pelo Estado (HARVEY, 2007, p. 46; 2011, p. 36). 

Nessas lógicas há uma diferença de escalas de atuação, enquanto o capital opera mais em um 
espaço tempo contínuo (Espaço Relativo), o político-territorial atuará em um espaço determinado 
(Espaço Absoluto), que são as fronteiras das entidades territoriais (HARVEY, 2007, p. 46).

E ainda que Harvey (20005) creia que no capitalismo a lógica capitalista, de não dominação de 
territórios, deva prevalecer sobre a lógica de poder e dominação territorial, reconhece e define que 
o Novo Imperialismo é justamente o retorno do Estado e da dominação territorial que se sobrepõem 
a lógica capitalista por excelência. Trata-se do desenvolvimento de um capitalismo de rapina 
“uma aliança diabólica entre os poderes do Estado e os aspectos predatórios do capital financeiro” 
(HARVEY, 2005, p. 114). Assim, na prática imperialista, essas lógicas se fundem para sobrepor um 
território ao outro, fazendo penetrar capitais excedentes em novos lugares, destruindo capitais 
quando necessários, e esse cenário é o de crise, quando para o imperialismo global é preciso fazer 
com que os pobres do mundo, o “porão”, pague a conta da “cobertura” (HARVEY, 2005; 2007; 2011).

A essa fusão entre as lógicas, Harvey (2011, p. 47) denomina Nexo Estado-Finanças, a partir 
da qual se rejeita a tendência analítica de ver Estado e o capital como separáveis um do outro. O 
faz definindo a existência de estruturas de governança no Estado, e entre Estados (tratados de 
livre-comércio) absolutamente voltadas para a criação do capital e dos fluxos monetários. No rol 
de atividades que dão a liga entre as lógicas estariam os empréstimos a juros baixos, garantia de 
“ordenações espaço-temporais” que permitam a acumulação de capital segura – pela criação de redes 
geográficas que facilitam o fluxo de capital financeiro global, dando fluidez ao capital excedente -, 
como com a realização de acordos de livre-comércio que beneficiam no geral o norte global e seu 
capital excedente (HARVEY, 2005, 2011).

A sociedade por sua vez não é estática, a mobilização social, por Harvey (2007), é entendida 
a partir das políticas e das lutas sociais, da existência de organizações territoriais de classes. 
Essas lutas, como delimita, não são inteiramente independentes dos processos de acumulação por 
despossessão (ou espoliação) ou desconectadas das dinâmicas gerais de acumulação de capital no 
espaço e no tempo (HARVEY, 2007). Assim, desde o Espaço relativo, as “fontes locais de poder” 
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dos países atrasados são anuladas pela técnica, a começar pela máquina a vapor (HARVEY, 2007, 
p. 52), que cria dependência de um período superior de desenvolvimento, ou seja, de dominação 
da natureza, que é dentro da lógica imperialista a, também, dominação das demais nações. 

Assim o desenvolvimento, as revoluções da técnica, só ocorrem a partir da dependência de 
outras nações. Preponderância, portanto, do Espaço sobre o Território na definição das relações 
desenvolvida com a natureza. Ou seja, para Harvey (2007), as classes dominantes locais serão 
dependentes do desenvolvimento da técnica realizado à escalas superiores.

Harvey (2007) delimita como lutas sociais, ou lutas de classes (no plural), quando se refere 
à sociedade em movimento, pois considera importante a atenção aos conflitos intracapitalistas; a 
formação de alianças de classe na disputa por vantagens competitivas e a incidência sobre o Estado. 
Considera que essas lutas, os conflitos intracapitalistas, focalizam diretamente o desenvolvimento 
geográfico desigual, não só como produto, “mas como agente ativo da dinâmica da acumulação de 
capital” (HARVEY, 2007, p.50), e que portanto se conectam às distintas escalas, como expusemos.

Como componente da luta de classes, o trabalho, para Harvey (2011, p. 59) é, assim como 
a natureza, invariavelmente local, como organização social territorializada pelos custos de vida 
de determinado lugar. Para o autor os custos de vida variam de acordo com o local, e pelo valor 
da força de trabalho, e mesmo as vezes em pequenas distâncias os preços variam, pois, para ele, 
o comércio se dá de acordo com o local (HARVEY, 2011). Assim como a militância do movimento 
dos trabalhadores varia de lugar para lugar, muitas vezes, inclusive de uma unidade produtiva 
para outra (HARVEY, 2011, p. 59). 

Harvey (2011, p. 59) argumenta ainda pela escala local, que existindo força de trabalho 
excedente em amplos locais do globo, os capitais apresentam uma tendência à direcionarem-se aos 
locais onde o nível de luta de classes é menor, e que esse processo seria uma “onde de acumulação 
primitiva” fruto de uma “vantagem poderosa para o capital”, a de excedentes de mão de obra ao 
redor do mundo.

DIÁLOGO FINAL

Tanto Harvey quanto Smith apresentam uma leitura do desenvolvimento desigual que valoriza 
os aspectos locais. Como em Smith (1988) pela valorização do urbano – que de fato vai tornar-se 
o seu objeto de estudo, pela gentrificação -, ou em Harvey (2005; 2007; 2011) pela valorização do 
lugar para a natureza, para as lutas de classes e para a relação capital-trabalho. 

Essa sobrevalorização do local, ainda que vista como em diálogo com as escalas superiores 
precisa ser desnudada. Pois embora haja a apropriação de trabalho e de recursos que que são 
invariavelmente locais, e seja o objetivo imediato (do que seria a  acumulação por despossessão) 
absorver o excedente da acumulação de capital, a tutela dos países retardatários, pelos países 
centrais do capitalismo é o quê continua a reger. O imperialismo capitalista mundial deteve 
historicamente poder para desvalorizar recursos e territórios, e se assim fosse necessário destruir as 
forças produtivas, mantendo-os virtualmente fora da acumulação de capital, mas de fato inseridos.

Assim como no caso específico do trabalho, que para Harvey (2011) trata-se de um fator 
local. No entanto a origem da força de trabalho excedente, sendo da Índia, ou do sudeste asiático, 
ou mesmo da África, pode ser localizada no processo histórico do desenvolvimento do capital 
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e dessa forma compreender o porquê para os interesses capitalistas, acompanhados por uma 
burguesia subordinada (ou associada), a indústria não se desenvolveu em determinado território 
e desenvolveu-se em outro.

Há sem dúvida fatores internos/locais na geopolítica do desenvolvimento e que nos países 
retardatários é exemplificado por uma burguesia tutelada pelo imperialismo mundial de um lado 
e uma classe trabalhadora jovem e desorganizada para construir um processo revolucionário de 
outro. Nesses países o desenvolvimento ocorre aos saltos e pelo auspício do capital externo. 

A associação de capitais que ocorre de forma genuína “hoje” nos territórios atrasados serve 
de argumento para dizer que não foi só a acumulação primitiva (a acumulação de “ontem”) que 
proporciona o desenvolvimento. Mas ainda que ocorra o desenvolvimento “hoje” ele só acontece em 
função ao de “ontem”, ou seja, sem a exportação de excedentes de capital do centro do capitalismo 
os países retardatários seriam incapazes de desenvolver o capitalismo de forma independente, e ao 
contar com esse “auspício” do capital externo desenvolvem o capitalismo propriamente dependente.

Vale portanto, lembrar os exemplos de Lenin (2007), que define o Imperialismo como a última 
fase do capitalismo, dizendo que a partilha do mundo pelas grandes potências havia terminado 
(ainda antes da segunda guerra mundial, e daí que surge a necessidade da guerra), que condicionava 
o desenvolvimento das forças produtivas nos países atrasados às grandes potências mundial. E 
cabe dizer, isso não significava que os territórios não estavam inseridos na lógica capitalista, pelo 
contrário, estavam de forma subordinada, ou dependente, ligados às necessidades do capitalismo 
monopolista, pois é essa matéria contraditória, desigual e violenta que compõem o capitalismo 
global.

O materialismo histórico e dialético, entendido como método, toma como ponto de partida 
o real, o concreto, para daí verificar as determinações no campo da essência da realidade. Parte-se 
da população do território, dos indicadores territoriais verificados, dos mapas que representam o 
universo ontológico até chegar ao capital. Marx (2007) explica essa condição e esse movimento do 
raciocínio como da aparência à essência, e o real como a síntese de múltiplas determinações. Trocando 
em miúdos, para o terreno da geografia, constitui-se a determinação do Espaço Absoluto, da lógica 
territorial, pelo Espaço Relativo, da lógica do capital – como quer Harvey e Neil Smith. O capital, 
no entanto, impulsiona o movimento do real (Território) de acordo com as suas determinações 
(ditadas pelo capital e, portanto, na escala do Espaço Relativo) constituindo esse o movimento 
dialético no campo do materialismo histórico e dialético. O lugar e as perspectivas relacionais na 
aparência dos recortes reduzidos, diletos da Geografia, pode ser refratário, com as lentes muito 
grossas, como admite Smith (1988) e nos incapacitar a compreender a essência.

Escrever essas linhas “conclusivas” em relação ao trabalho de importantes geógrafos é sem 
dúvida incorrer ao risco de errar, mas mesmo certo dessa possibilidade cremos que não podemos 
nos furtar do debate.
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DAS DIRETRIZES NACIONAIS À AUTONOMIA LOCAL:
A INFLUÊNCIA DA CULTURA POLÍTICA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, RJ

NATIONAL GUIDELINES OF LOCAL AUTONOMY: THE INFLUENCE OF POLITICAL CULTURE 
IN THE MUNICIPALITY OF SOCIAL ASSISTANCE DUQUE DE CAXIAS, RJ

MARCIO EDUARDO BROTTO
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meb.brotto@uol.com.br

RESUMO. As políticas sociais brasileiras foram, paulatinamente, sendo fundamentadas em uma perspectiva democrática, 
na condição de garantidoras de direitos sociais. Apesar de administrativamente descentralizadas em sua execução, 
essas políticas ainda se encontram submetidas a uma espécie de “centralidade federal”, uma vez que o Poder Executivo 
Federal determina as diretrizes nacionais a serem seguidas em sua execução pelos municípios. A presente reflexão, 
pautada na análise de execução da política de assistência social, considera que a autonomia constitucional dada 
aos municípios permite que as diretrizes nacionais sejam reestruturadas de forma a garantir que a implementação 
das mesmas ocorra de acordo com as realidades locais. Nesse sentido, o cumprimento dessas diretrizes nacionais é 
frequentemente influenciado pela trajetória histórica local e seu modo de fazer política, configurados, no caso do 
município de Duque de Caixas, na permanência de práticas que tornam visíveis os traços da cultura política conservadora, 
pautada numa lógica de mando e subserviência. O município de Duque de Caxias foi eleito, como campo de estudo e 
pesquisa, tendo em vista as suas características contraditórias pautadas, de um lado, no elevado padrão de arrecadação 
tributária, por reflexo da industrialização local, e de outro, pelos elevados índices de desigualdade social, refletidos 
na significativa precariedade do padrão de vida de sua população. O estudo, sistematizado em tese de doutoramento, 
aborda as contradições da política de assistência social local, que decorrem do processo histórico de formação do 
município e são explicitadas por intermédio de práticas permeadas pelo autoritarismo, assistencialismo, clientelismo 
e pela cultura do medo, que se perpetuam e agem sob novas configurações, mesmo em um cenário contemporâneo 
pautado por diretrizes democráticas. 

Palavras-chave. Assistência Social, Cultura Política, História e Politicas Sociais.

ABSTRACT. Brazilian social policies were gradually being grounded in a democratic perspective, the condition of 
guarantors of social rights. Although administratively decentralized in its implementation, these policies are still 
subject to a kind of “federal centrality”, since the Federal Executive Branch determines national guidelines to be 
followed in its implementation by municipalities. This reflection, based on the analysis of the implementation of the 
social assistance policy, considers the constitutional autonomy given to municipalities allows that national guidelines 
be restructured to ensure that their implementation occurs according to local realities. Accordingly, compliance with 
these national guidelines is often influenced by local historical trajectory and its way of doing politics, set in the 
case of the municipality of Duque de Caxias, the persistence of practices that make visible the traces of conservative 
political culture based on a logic of authority and subservience. The municipality of Duque de Caxias was elected as 
a field of study and research, with a view their contradictory features guided on the one hand, the high standard of 
tax collection by reflection of local industrialization, and the other by the high levels of social inequality, reflected in 
significant precarious standard of living of its population. The study, systematized into doctoral thesis addresses the 
contradictions of local social assistance policy, stemming from the history of the development of the municipality 
and are specified through practices permeated by authoritarianism, paternalism, clientelism and the culture of fear, 
which perpetuate and act in new settings, even in a contemporary context defined by democratic guidelines.

Keywords. Social Care, Political Culture, History and Social Policies.
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APRESENTAÇÃO DO TEMA

A presente comunicação tem por objetivo delinear a influência cultura política na implementação 
da política de assistência social no município de Duque de Caxias, localizado no Estado do Rio de 
Janeiro, explicitando aspectos que interferem no reordenamento das diretrizes nacionais para a 
consolidação dessa política em âmbito local.

Esta perspectiva de estudo surgiu do interesse pelo debate a respeito das influências no 
reordenamento do sistema de proteção social brasileiro que, a partir das décadas de 1980 e 1990, 
são determinantes na confluência e permanente disputa entre projetos antagônicos, que apesar 
de deflagrados com perspectivas e intenções opostas, requerem interlocução com uma sociedade 
civil ativa.

Diante deste quadro, a operacionalização da política de assistência social apresenta diversos 
desafios, com destaque para as influências de práticas históricas de caráter conservador e clientelista 
que, recorrentemente, também são caracterizadoras da cultura e da história política nacional e local. 

Parte-se assim, da premissa de que este debate deve ser trabalhado a partir de experiências 
que permitam explorar a influência da dimensão cultural nas relações democráticas e na oferta 
de serviços de proteção social à sociedade, analisando-se até que ponto práticas políticas mais 
conservadoras e clientelistas podem criar barreiras aos investimentos democráticos.

Torna-se assim de significativa relevância, a análise do quadro brasileiro, cuja base de 
discussão atual sobre a democracia vincula-se, sobretudo, à incapacidade em se consolidar políticas 
públicas eficientes e eficazes, cuja caracterização histórica permite considerar que “a maior parte 
das iniciativas de combate à desigualdade social acaba se transformando em políticas assistencialistas 
que não alcançam o objetivo inicial de geração da igualdade social” (BAQUERO, 2008: 393).

Como reflexo, o cenário democrático brasileiro, de elevada contradição, complexidade e 
desigualdade, se apresenta permeado por relações de mando e subserviência, que possibilitam a 
identificação de desafios que oscilam entre a necessidade de compatibilizar a perspectiva democrática 
às exigências do cenário e das relações político-partidárias, até a consolidação de respostas 
efetivas sobre como demonstrar que as políticas públicas possibilitam resultados mais eficazes 
de intervenção na realidade social.

É exatamente nesse contexto – de compatibilização da perspectiva democrática ao cenário 
local – que os traços de uma cultura política pautada na troca de favores, na patronagem e no 
clientelismo demonstram-se influentes e se entrelaçam à perspectiva democrática, fazendo com 
que diretrizes conservadoras, autoritárias e excludentes sejam recicladas e passem a se disseminar 
a partir de novas configurações, travestidas em um viés democratizante.

Sob um discurso inovador, instaura-se uma lógica “empreendedora” de gestão, com caráter 
ambivalente que, apesar do discurso de distinção entre o público e o privado e de valorização da 
“coisa pública”, reforça aspectos tradicionais, expressos na impossibilidade de definição do interesse 
público em espaços de caráter não coercitivo. Como reflexo, essa lógica tensiona a estrutura 
democrática em formação, e “recoloca, ressignificando, o princípio da universalidade de procedimentos, 
contra um estilo de relação Estado/Sociedade baseado nos privilégios e na troca de favores” (TATAGIBA, 
2003, p. 73). 
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Portanto, torna-se possível afirmar que o Brasil, apesar de ter superado o último regime 
autoritário (1964-1985), não superou as tendências tradicionais de fazer política, o que leva ao 
enfrentamento de culturas políticas constituídas na trajetória de suas relações, as quais atravessam 
e acabam por refletir e influenciar seu sistema de proteção social. 

Neste sentido, é importante observar que o Brasil convive com práticas centralizadoras 
desde o período colonial, passando a sofrer influência da dualidade burocrática nos anos de 1930 
e 1940, em consequência da inovação institucional decorrente dos processos de industrialização 
e urbanização do país. Somente nos anos de 1980 é que a descentralização ganha visibilidade 
enquanto diretriz de rompimento com o papel centralizador das instâncias burocráticas do Estado, 
que têm reduzido o seu poder de comando a partir da atuação de um conjunto significativo de 
sujeitos coletivos – movimentos populares, sindicatos, dentre outros - que ganham visibilidade 
na arena política, no decorrer do processo de superação do período do regime militar.

Assim, no cenário de redemocratização, ganha evidência e centralidade a compreensão 
de que a descentralização passou a significar a defesa e a concretização de ideais progressistas, 
sobrepostas a práticas centralizadoras que demarcavam a ausência de transparência e de eficiência 
das ações e práticas de governo. 

Nos termos propostos por Arretche (1996), a descentralização estabeleceu-se como elemento 
motivador de rompimento com as estruturas tradicionais que, até então centralizadas, constituíam-
se como obstáculos para o desenvolvimento e o fortalecimento de uma sociedade civil menos 
dependente do Estado. Entretanto, a autora salienta que o processo de descentralização, ainda 
em curso, permite reconhecer tentativas fracassadas de reforma no serviço público, em busca da 
consolidação de formas meritocráticas de seleção, o que acabou por propiciar a criação de ilhas de 
eficiência administrativa fora da burocracia tradicional, propiciando a convivência de estruturas 
superpostas que demarcam a presença de uma “burocracia dual”, caracterizada por processos de 
seleção pautados pelo mérito ou, ao contrário, pelo favoritismo político. 

Nesse sentido, torna-se importante destacar que a influência das culturas políticas locais 
é estabelecida a partir de diferenças regionais e da conformação das elites existentes, como 
perpetuadoras de arranjos institucionais centralizadores que conflitam e limitam o desenvolvimento 
de práticas e princípios democráticos.  Isto permite observar, também como elemento e ser 
abordado, que regiões e/ou municípios que possuem características políticas que conduzem à 
escassa renovação de suas elites mandatárias, acabam por sofrer interferências e diminuição 
em sua capacidade decisória, o que é de significativa importância para a compreensão sobre os 
processos de permanência das práticas centralizadoras e clientelistas.

INTERLOCUÇÃO CONCEITUAL: CULTURA POLÍTICA E SUA INFLUÊNCIA NA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL

A trajetória da formação histórica e politica brasileira permite constatar que “a maior 
parte das iniciativas de combate à desigualdade social acaba se transformando em políticas 
assistencialistas que não alcançam o objetivo inicial de geração da igualdade social” (BAQUERO, 
2008: 393). Nesse cenário, contribui significativamente a perpetuação de uma cultura política 
conservadora, atingindo diversas políticas públicas, a exemplo da política de assistência social 
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que, ainda, apresenta marcas decorrentes do elitismo, clientelismo, centralismo e outras práticas 
que deveriam ter sido superadas.

Apesar de diferentes teorias sobre a categoria, esta comunicação toma por base um conceito 
de cultura política como meio pelo qual se perpetuam, por conjunturas distintas, através de traços 
e fatos presentes em processos de longa duração, determinadas características em uma sociedade. 
Por outro lado, a cultura política apresenta-se como a manifestação de um poder estabelecido “entre 
classes e segmentos sociais que se relacionam (econômica, política e ideologicamente) e materializado 
numa ‘práxis’ cristalizada (ação e correlação) que organiza, encaminha e realiza interesses de 
classes e segmentos sociais” (SEIBEL, 1997, p. 1). Nesse sentido, trata-se de compreender a cultura 
política articulada ao conceito gramsciano de hegemonia política que, conforme aponta Moisés 
(1995, p. 89) resulta em um “modelo político-cultural abrangente pelo qual as elites dirigentes 
procurariam exercer influência e poder na sociedade”. 

A partir dessa compreensão, torna-se importante conhecer de que forma essa manifestação 
de poder, influencia e articula a gestão democrática e as políticas de descentralização preconizadas 
pela Constituição Federal de 1988, especialmente no que se refere às políticas sociais implementadas 
em diferentes municipalidades. 

Especificamente no campo das políticas sociais, ganha atenção nesta abordagem o debate 
sobre proteção social e, por conseguinte, sobre a Política de Assistência Social. Se, por um lado, 
o sistema de proteção social brasileiro é compreendido como efeito da ação do proletariado e de 
pressões da sociedade organizada para a intervenção do Estado, de outro, é considerado, também, 
fruto de uma prática paternalista das elites, comumente associada à figura de Getúlio Vargas. 
Assim, no processo histórico, as políticas sociais são constantemente alvo de questionamentos 
que tomam por base um conjunto significativo de traços que perduram e atravessam diferentes 
conjunturas e dinâmicas políticas, direcionando ao Estado um papel de benfeitor, apesar de, na 
verdade, expressar evidentes interesses particularistas.  

Da década de 1930 a fins da década de 1980, a assistência social vincula-se a essa conjuntura. 
Como reflexo, ainda hoje se experimentam dificuldades para a implementação e para a consolidação 
de políticas sociais efetivas, capazes de atender e modificar o quadro das desigualdades apresentadas 
pela população brasileira.  

Nesse sentido, o movimento de redemocratização, que possibilitou a formação de espaços de 
participação democráticos inscritos na Constituição Federal de 1988, encontra-se influenciado por 
uma perspectiva reducionista e autoritária, demarcada pelo neoliberalismo a partir dos anos de 
1990. O debate em torno das políticas sociais envolve, portanto, uma tendência de cunho seletivo 
e focalizado, capaz de explicitar o quão longe se está da superação de elementos tradicionais de 
nossa cultura política. 

No campo da política de assistência social, o dilema da institucionalidade de direitos requer 
pensar a funcionalidade dos direitos civis e sociais frente à burocracia e ao reordenamento de um 
modelo descentralizado e participativo, capaz de reproduzir formas tutelares de implementação. 
Assim, torna-se importante destacar que a trajetória da política de assistência no Brasil permite 
verificar a influência de culturas políticas distintas – que também explicitam desafios distintos – 
qualificadas por seu caráter democrático ou, por oposição, tecnocrático e/ou clientelista.   
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A perspectiva democrática explicita o movimento de construção e consolidação de uma 
estrutura participativa, inicialmente explicitada no processo de implementação da Lei Orgânica 
da Assistência Social (LOAS) e, conforme referido anteriormente, reafirmado nas diretrizes de 
implantação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

Nessa direção, a assistência social é definida e legitimada enquanto uma política pública, 
que integra o sistema de seguridade social, tendo o importante papel de garantir o acesso aos 
direitos sociais, provendo um conjunto de mínimos sociais aos segmentos da população que dela 
necessitam. Para operacionalizá-la, as medidas de implementação e intervenção na assistência 
social devem tomar por base os já destacados diretrizes e marcos descentralizados – pautados no 
comando único em cada uma das esferas de governo, o que pressupõe uma gestão negociada e 
articulada para a definição de atribuições – e participativos, com a criação de espaços deliberativos e 
de representação paritária da gestão, a exemplo dos Conselhos e Conferências de Assistência Social.

Conforme demarcado pelo artigo 5º da LOAS, o Estado mantém a centralidade da gestão 
no social, articulando-se, contudo, a política de assistência social ao pressuposto do pluralismo 
institucional, uma vez que incumbe “ao Estado papel decisivo no enfrentamento da pobreza, 
de par com a sociedade, no sentido de garantir padrões de redistributividade e proteção social 
compatíveis com a democracia e a cidadania” (OLIVEIRA, 2003, p. 118).

Sob outra perspectiva, a influência da cultura tecnocrática tem vinculado à política de 
assistência social um perfil ambíguo e limitado, direcionado à execução de ações emergenciais e 
descontínuas na trajetória de enfrentamento e diminuição da desigualdade social e, por conseguinte, 
da pobreza. Soma-se a isso o fato de que, logo nos anos seguintes à aprovação da LOAS, foram 
operadas reformas administrativas e políticas no aparelho de Estado com o objetivo de despolitizar 
os mecanismos de participação popular nos espaços decisórios, através da aprovação de uma série 
de dispositivos legais que afetaram diretamente as diretrizes contidas na LOAS.

Nessa visão, a assistência social caracteriza-se como uma ação compensatória que, surda para 
um debate consistente sobre as desigualdades, apresenta a função de neutralizar os riscos que a 
parcela da população vulnerável pode impor às liberdades individuais e à concorrência privada. 
Ocorre, ainda, a descentralização da política, limitada ao enfoque administrativo. As parcerias 
com a sociedade civil passam a ter propósito de legitimar uma perspectiva focal e seletiva de 
atendimento à população que demanda serviços na busca por atenção a suas necessidades. 

Para além dessas influências, a assistência social sofre, também, com posturas e perspectivas 
baseadas em uma representação social da cultura política clientelista, o que fragiliza a diretriz da 
garantia de direitos, impulsionando e dando visibilidade a ações pautadas na dádiva e no favor, 
sendo utilizada, na maioria das vezes, como moeda política. A lógica da dádiva e do favor tornou-
se o principal conteúdo dos vínculos políticos e sociais, operando nas esferas da vida particular e 
privada as questões que, numa sociedade de direitos, deveriam ser tratadas como de caráter público 
(SEIBEL & OLIVEIRA, 2006, p. 137). O clientelismo, ao filtrar demandas sociais, compromete os 
princípios clássicos de universalidade e de equidade. 

A influência dessa cultura política agrega à trajetória da política de assistência social 
características que a legitimam e a caracterizam como promotora de ações emergenciais, restritas 
e pontuais, direcionadas à parcela da população dita “carente”, “desassistida”, “miserável” ou 



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 687-697. ISBN 978-85-63800-17-6

Brotto692

diagramação: letra1@editoraletra1.com

“pobre”. Portanto, qualifica-se como resultante da pobreza e da miséria, ganhando visibilidade e 
fortalecendo-se em conformidade com a expansão das necessidades sociais, sejam elas: emergentes, 
urgentes ou excepcionais. 

Assim, o clientelismo configura-se como mecanismo central no conjunto de práticas seletivas do 
Estado que, ao estabelecer vínculo com a esfera social, adota como parâmetro as lealdades individuais, 
as diretrizes personalistas, bem como as perspectivas de reciprocidade dos benefícios. Pode-se, 
assim, dizer que esses parâmetros “reforçam as figuras do pobre beneficiário, do desamparado e do 
necessitado, com suas demandas atomizadas e uma posição de subordinação e de culpabilização 
pela sua condição de pobreza” (YASBEK, 1993, p. 50). 

Diante dessa configuração, e de um cenário social capitalista demarcado por crises, 
desigualdades e marginalizações do campo social, as necessidades sociais são utilizadas como 
meio de ampliação de práticas de legitimação de favores, servindo como moeda de troca por parte 
de uma elite detentora de poder e de uma rede de “provedores” privados que atuam em prol da 
manutenção de “carências” da classe trabalhadora, colocando-se claramente a favor da reprodução 
das situações que dão origem a sua “clientela”.

Esse conjunto de expressões e características específicas revelam a existência, conforme 
apontado anteriormente, de projetos societários antagônicos que convivem lado a lado e em 
constante disputa. Nesse contexto, fica colocado o desafio de ampliar o papel do Estado na garantia 
de direitos, ao mesmo tempo em que demonstra o quanto os movimentos políticos conservadores 
perpetuam-se e, por vezes, inviabilizam a consolidação de normatizações e diretrizes demarcadas 
na legislação social vigente. 

Nesse cenário, para a análise dos reflexos que essas culturas exprimem na atualidade, é 
fundamental investigar quais experiências históricas ou mecanismos políticos apontaram para 
a superação e para a mudança de práticas políticas conservadoras estabelecidas no contexto 
político-administrativo. Da mesma forma, também é importante destacar e conhecer as práticas 
e ações seletivas de cunho tecnocrático ou clientelista, no sentido de verificar quais são as novas 
formas adotadas para perpetuação dessas culturas políticas na conjuntura recente de reforma 
do Estado. Explicitam-se, assim, as relações estabelecidas entre Estado, mercado e sociedade 
na contemporaneidade, que reafirmam qualidades políticas e particularistas, exemplificadas 
pelas parcerias público-privadas, práticas de terceirização, ações de proteção social com cunho 
filantrópico, dentre outras.  

RESULTADOS PARCIAIS/FINAIS: A CULTURA POLÍTICA NA “GESTÃO DEMOCRÁTICA” DA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DUQUE DE CAXIAS/RJ

Reconhecer uma determinada cultura política e sua relação com a realidade local, no caso de 
Duque de Caxias, requer a realização de uma análise histórica de determinados aspectos políticos, 
sociais e econômicos do município. 

A evolução política da baixada fluminense e de Duque de Caxias é marcada pela implantação 
de uma cultura política do medo sustentada pela manutenção de práticas pautadas no uso da 
ameaça, da força física e, até mesmo, do extermínio como parte do jogo político local. Essa cultura 
influi na formulação e reconhecimento da própria história do município, uma vez que são raros 
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os estudos que se aprofundam sobre a questão ou que vão tão longe, ao ponto de identificar os 
“poderosos” locais responsáveis por essas práticas. 

Assim, para além das análises focadas em líderes e políticos locais, importa mais reconhecer, 
na permanência de certas práticas, a continuidade de traços determinantes da cultura política 
local, baseada no autoritarismo, centralização, clientelismo e, como dito, na violência e no medo. 
Consequentemente, as expressões de continuidade no campo político caxiense remetem à constatação 
de que a história do município é marcada por relações conservadoras e autoritárias, expressas 
em diferentes formas. Nesse sentido, a prática da “troca de favores” é um elemento presente não 
só na relação entre políticos e a população desassistida, mas também entre políticos, gestores e 
profissionais da rede socioassistencial. O uso do poder político e de gestão é utilizado para garantir 
a cooptação e a persuasão de representantes da sociedade civil que, dependentes de convênios e 
verbas, veem-se impedidos de questionar ou refutar pautas pré-definidas.

Apesar da história da assistência social em Duque de Caxias ser recente, boa parte dos 
secretários municipais de assistência social de Duque de Caxias foram, ou são, oriundos do legislativo 
municipal, possuindo em seus percursos vinculações com a gestão de instituições filantrópicas locais 
e articulação com alguma base distrital e/ou comunitária do município. No entanto, a nomeação 
por bases partidárias tem gerado alternâncias na gestão da pasta política que, consequentemente, 
fica fragilizada. Só no período de realização deste estudo (2008-2012) a SMASDH de Duque de 
Caxias teve quatro gestores diferentes, tendo a última ocorrida por motivo de desvinculação do 
titular da secretaria para candidatura eleitoral à Câmara Municipal de 2012.

Da mesma forma, a gestão municipal da assistência teve como gestoras, em vários mandatos, 
as primeiras-damas do município, reproduzindo um traço nacionalmente reconhecido sobre a 
correlação entre a assistência social e o assistencialismo que esta representação historicamente 
estabeleceu. 

Os traços determinantes dessa cultura não impactam somente a esfera do “fazer política”, 
refletindo-se na realidade social e econômica de Duque de Caxias. Nessa concepção, de forma 
integrada às características da trajetória da política caxiense, agregam-se outros aspectos, expressivos 
para o entendimento da realidade local. Sobre o assunto, a investigação revelou a existência de 
uma profunda contradição na realidade econômica atual do município, qual seja, ao lado de 
investimentos industriais de grande porte, que agregam tecnologia de ponta e geram recursos 
fiscais para o governo local, convive-se com o risco ambiental e com altos índices de marginalização, 
pobreza e desassistência.

Assim, a contradição entre essas “duas Caxias”, uma pobre, e outra rica, tem como síntese a 
compreensão de que o modelo de desenvolvimento do município está pautado na predominância 
do fiscal sobre o social, conforme demonstrado pelo fato de que, nos últimos anos, os investimentos 
em assistência social representaram apenas 0,11% do PIB municipal. Isso explica porque, de um 
lado, Duque de Caxias ostenta a posição de segundo maior PIB estadual, e décimo quinto do país 
e, de outro lado, apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,753, inferior à 
média de 0,764 obtida pelo Estado do Rio de Janeiro, ocupando a 52ª posição entre os municípios 
fluminenses. Deste modo, Duque de Caxias, em que pese apresentar altos níveis de arrecadação 
fiscal, praticamente limita as suas ações - no campo da assistência social - àquelas organizadas, 
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criadas e financiadas pela esfera federal e estadual.
Para atender a diminuição das desigualdades os municípios brasileiros recebem apoio do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS), para o desenvolvimento de 
programas sociais. Contudo, é possível observar que, em Duque de Caxias, o controle social desses 
programas ainda é incipiente. Em regra, as estruturas e órgãos de controle já foram criados, mas 
a atuação dos mesmos encontra-se, ainda, condicionada a relações hegemônicas estabelecidas e 
mantidas pela coação ou, mais frequentemente, pelo “apadrinhamento”. Da mesma forma, verifica-
se que a insuficiência técnica dos representantes da sociedade civil nesses órgãos fragiliza, quando 
não impede, o seu funcionamento adequado. 

Ainda no que se refere à qualificação dos atores envolvidos no campo da assistência social, em 
Duque de Caxias, a abordagem empírica permite reconhecer uma realidade preocupante. Na esfera 
governamental, fica evidente que a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos - instância 
administrativa que tem por função implementar o Plano Municipal de Assistência Social - não 
possui quadro técnico apropriado. De fato, a qualificação profissional é baixa, refletindo o pouco 
investimento do governo municipal na formação de seus agentes e a ausência de uma política de 
recursos humanos para o órgão. No que se refere ao vínculo empregatício desses profissionais, 
verifica-se que a Secretaria não possui funcionários estatutários, mantendo, atualmente, vinculações 
através de cargos comissionados ou por convênios e/ou contratações, o que reforça ainda mais as 
práticas clientelistas no município.

Na contramão dos preceitos constitucionais, é possível perceber que a área vem sendo 
influenciada por uma filantropia democratizada, que busca promover a organização de esferas de 
expansão de estruturas de defesa de direitos, como conselhos, organizações civis e outras estruturas, 
reguladas por legislações e normativas específicas. Nesse sentido, a aprovação da Política Nacional 
de Assistência Social (PNAS) e o estabelecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 
parecem indicar o processo de consolidação do projeto democratizante e descentralizador da LOAS. 

O propósito evidente da atual PNAS é romper as amarras de um tradicionalismo institucional, 
que manteve a assistência social numa posição secundária no âmbito das ações estratégicas do 
Estado brasileiro. Ao contrário, a PNAS parece caminhar na direção do fortalecimento da assistência 
social como política pública, capaz de superar culturas políticas que reproduzem o clientelismo, o 
assistencialismo e o mandonismo local, que demarcam relações de subalternidade e de dependência 
de governados em relação a governantes.

Contudo, superar ranços históricos locais, presentes no campo da assistência, continua sendo 
o principal desafio para a sua efetiva consolidação como política pública. Em nossa investigação 
empírica, um exemplo e desafio referem-se ao papel de destaque que ganham os centros sociais 
em Duque de Caxias, sendo possível afirmar que eles ocuparam lacunas deixadas pela “inoperância 
do poder público”. Nesse sentido, destacou-se que a insuficiência da rede socioassistencial pública 
manifesta-se de variadas formas, desde a ausência de equipamentos, até sua má distribuição no 
território municipal. Da mesma forma, os centros sociais são, frequentemente, utilizados por 
políticos que, em busca de dividendos eleitorais, mantém estruturas e serviços até mais sofisticados 
do que aqueles oferecidos pelo poder público. Paradoxalmente, esses centros sociais são, em regra, 
financiados pelo fundo público. Essa constatação permite identificar a existência, em Duque de 
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Caxias, de um ciclo vicioso, no qual o vereador passa a não desempenhar o seu papel de fiscalizador 
e propositor de melhorias, investindo, ao contrário, nas lacunas e limitações da atuação do Estado 
para intervir de forma pontual e eleitoreira, na tentativa de suprir as lacunas existentes e, assim, 
ser reconhecido como “benfeitor”.

É nessa concepção que se apoiam os discursos das representações políticas detentoras de 
centros sociais que, ao invés de aprovarem a ampliação e destinação de verbas públicas para a 
implantação e execução de serviços sociais básicos, visando à melhoria da qualidade de vida da 
população, acabam se beneficiando dessa situação para fortalecer o seu poder local. 

Neste cenário, os centros sociais caracterizam-se como eficientes estruturas, ou “máquinas”, 
para a captação de votos, onde, na maioria das vezes, os políticos assumem uma posição de 
ambiguidade. Junto à população reforçam os vínculos que estabelecem a partir dos serviços que 
prestam, mas, frente às instituições públicas, sobretudo as fiscalizadoras, passam a se intitular 
meros colaboradores, doadores ou patronos desses centros sociais. Essa mudança de postura objetiva 
manter a imagem de políticos que não infringem a lei e, por conseguinte, não estão envolvidos 
no esquema de troca de votos por ações assistencialistas diversas. Portanto, a reprodução das 
práticas assistencialistas que permeiam a história de Caxias é parte do traço clientelista local que 
ainda se mantém.

Na contramão dos dispositivos legais da política de assistência social, a valorização desse 
tipo de prática, referenciada por políticos, e reconhecida pela própria população como um serviço 
necessário que acolhe a comunidade, é constante e, em Duque de Caxias, encontra-se presente na 
própria trajetória de cada vereador, o que pode ser verificado nos dados públicos que aparecem 
divulgados no ambiente virtual da Câmara Municipal, onde exercem seus mandatos. Ou seja, parece 
ser um aspecto valorizado para o “currículo” dos vereadores que, em lugar de fiscalizarem o poder 
Executivo, cobrando e legislando a respeito da garantia de acesso a serviços parametrizados pela 
legislação nacional, acabam se transformando em “donos das comunidades” de origem; “salvadores 
da região” ou “amigo dos pobres”.

Essas práticas, bem explicitadas na história de Duque de Caxias, a partir da análise das 
trajetórias políticas de Tenório Cavalcanti e de José Camilo “Zito” dos Santos Filho, são demarcadas 
pelo clientelismo e pela constituição de redes sociais pautadas em laços de amizade, lealdade, 
patronagem, proximidade e/ou parentesco que, decorrentes de vinculações por deferência, 
dependência ou reciprocidade. 

Legitima-se, assim, a manutenção do status quo. A lógica da dádiva e do favor torna-se conteúdo 
de vínculos políticos e sociais, operando nas esferas da vida particular e privada as questões que, 
numa sociedade de direitos, deveriam ser tratadas como de caráter público (SEIBEL & OLIVEIRA, 
2006, p. 137). O clientelismo, ao filtrar demandas sociais, compromete os princípios clássicos de 
universalidade e de equidade. 

Para os vereadores, a postura que adotam com a criação de centros sociais, justifica-se como 
sendo para a defesa da população carente, sem fins eleitoreiros ou de ganhos financeiros. No 
entanto, não é o que se constata nas diferentes localidades onde funcionam os centros sociais. 
Ficam explícitas, no discurso dos políticos, a visão assistencialista e a crença numa perspectiva 
de atuação que responsabiliza totalmente o Executivo local pela ausência de serviços, o que acaba 
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por se caracterizar como uma postura contrária ao papel legislativo, que, conforme referido, é o de 
fiscalizar as deliberações administrativas e financeiras do Executivo e propor projetos e emendas 
que permitam melhorias para a população do município.

Se, de um lado, o SUAS prevê a fiscalização das entidades que executam ações na área social, 
definidas através de diretrizes que integram o conjunto das legislações vigentes, de outro, os 
centros sociais não sofrem qualquer tipo de monitoramento, por não serem reconhecidos e nem se 
enquadrarem nas modalidades pré-definidas para atendimento sócio assistencial. Nesse contexto, 
alguns aspectos destacam-se como intrigantes e estão relacionados à ausência de dados concretos 
que permitam dimensionar o tamanho da rede de serviços oferecidos por essas estruturas, bem 
como a origem de seus recursos e a qualidade dos serviços ofertados. 

A dificuldade em mapear a quantidade de centros sociais reside em diversos aspectos: uns 
só funcionam próximos das eleições; a manutenção de seu funcionamento depende da eleição do 
candidato mantenedor; os locais de funcionamento vão de grandes estruturas a simples espaços em 
fundos de quintal; o aumento no uso de “laranjas” como responsáveis pelo serviço, dentre outros.

Em razão da evidente ligação entre políticos locais e centros sociais, verifica-se, assim, 
a instabilidade no quantitativo de equipamentos, com crescimento considerável em períodos 
próximos às eleições. Outro aspecto que chama a atenção na oferta de “serviços assistenciais” 
refere-se à origem dos recursos financeiros aplicados que têm por fonte doações de empresários 
e de outros membros da sociedade local, desejosos de colaborar com a continuidade do trabalho 
social, bem como de apoiar a ascensão política de determinada liderança. Contudo, verificou-se 
como significativo o uso de recursos previstos para o pagamento de cargos comissionados nos 
gabinetes dos vereadores, que determinam que parcela significativa deva ser doada para o centro 
social. Essa é uma forma indireta de utilizar o fundo público destinado ao pagamento de salários, o 
que demonstra abuso de poder e vinculo de dependência, desvirtuando a devida relação funcional 
do cargo de confiança. Outra modalidade, na destinação de recursos, estabelece-se pela aprovação 
de dotações incluídas no orçamento do município, através de emendas, pelos próprios vereadores. 

Esses e outros aspectos colaboram para afirmativa de que a maior parte dos recursos, que 
propiciam a sobrevivência dos centros sociais, provém dos representantes do Legislativo Municipal 
e do próprio Governo. Importante, também, perceber que, apesar de pouco expressiva, ocorre 
indicações de possível recebimento de recursos provenientes de práticas ilícitas de traficantes e 
milicianos, o que demonstra a tendência atual de ocupação dos espaços públicos e representativos 
por representantes vinculados ao crime.  

De todas essas possíveis vinculações é possível extrair que os centros sociais, comandado por 
vereadores, ou por pessoas de sua confiança, tentando apropriar-se das necessidades apresentadas 
pela população, atuam de forma paralela aos serviços públicos e executam um grande número de 
ações, qualificadas em sua grande maioria como vinculadas ao campo das políticas de Assistência 
Social e Saúde. 

Esses aspectos evidenciam tanto a falta de um planejamento na organização territorial dos 
serviços sócioassistenciais, quanto à simbologia de representação do vereador como aquele que 
convive no local sendo, por isso, capaz de acolher as demandas, como se elas as atingisse também.

Deste modo, em Duque de Caxias, o quadro apresentado indica que a assistência social local 



DAS DIRETRIZES NACIONAIS A AUTONOMIA LOCAL... 697

diagramação: letra1@editoraletra1.com

Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 687-697. ISBN 978-85-63800-17-6

conserva traços de um modelo conservador, pautado, por um lado, na ausência de registros e de 
dados qualificados e, de outro, em posturas políticas conservadoras e na ausência de investimentos 
no setor - com práticas vinculadas aos programas federais e pouca estrutura para realização das 
ações.
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RESUMO. No presente ensaio pretende-se desenvolver algumas reflexões a respeito da fronteira entre os Estados Unidos 
da América e o México com o intuito de verificar as principais mudanças ocorridas no território desde sua delimitação. 
Serão abordadas especificamente as cidades de San Diego e Tijuana, visando averiguar a possibilidade das cidades 
se desenvolverem além das fronteiras criando uma área metropolitana transfronteiriça. A investigação foi realizada 
durante o mestrado no âmbito do Seminário Temático de Geopolítica do Instituto de Geografia e Ordenamento do 
Território da Universidade de Lisboa. Estimulado pelo debate da possibilidade da criação de uma zona metropolitana 
transfronteiriça, primeiramente será feito um levantamento histórico da região, desde os primórdios da colonização. 
Feito este levantamento serão realizadas algumas considerações sobre a evolução da chamada transfrontier metropolis e 
da “terceira-nação” na região de fronteira. Por fim, será abordado o caso específico de Tijuana e San Diego, para melhor 
exemplificar o ponto de vista exposto da impossibilidade de criação de uma área metropolitana transfronteiriça com 
identidade própria. A fronteira entre os Estados Unidos e o México pode ser considerada como sinônimo de perigo, 
narcotráfico, marginalização, contraste, mas também é considerada como uma oportunidade de trabalho, serviços, 
turismo, entre outros. Por estes motivos, todo ano milhões de pessoas cruzam a fronteira entre os dois países 
legalmente (Ganster e Lorey, 2008). Para estabelecer uma compreensão satisfatória sobre a região é necessário deixar 
de lado os mitos e estereótipos, buscando conhecer as relações econômicas, sociais e culturais entre os dois países. 
Uma sucessão de fatores fez com que a população mexicana fosse continuamente convidada e expulsa dos EUA, de 
acordo com a necessidade de mão-de-obra deste país. Devido a estes fatores e a questões históricas, as cidades ao sul 
do Tratado de Guadalupe e Hidalgo criaram uma alta dependência econômica das cidades ao norte. Este é o principal 
fator que levou alguns autores, erroneamente, a afirmar que estavam sendo formadas metrópoles transfronteiriças, 
e até mesmo uma terceira nação na fronteira. Ao abordar especificamente as cidades de Tijuana e San Diego, como o 
caso mais emblemático da região fronteiriça, foi possível detectar inúmeras diferenças nas cidades vizinhas. Foram 
levados em consideração, fatores como a estrutura econômica; a não homogeneidade urbana e social; a falta de um 
mercado transfronteiriço integrado; diferentes problemas e práticas de planejamento; a falta de confiança e a incerteza 
sobre as políticas de imigração dos EUA. Estes são os principais argumentos que fundamentam a inexistência de uma 
única área metropolitana em Tijuana – San Diego, com identidade própria. Embora a atual conjuntura permita realizar 
este tipo de afirmação, esta análise deve ser refeita continuamente, devido aos núcleos urbanos se encontrarem em 
constante movimento.

Palavras-chave. Fronteira,Transfrontier metropolis, Tijuana, San Diego.

ABSTRACT. This essay seeks to develop some reflections about the border between the United States and Mexico in 
order to check the main changes occurring in this territory since its delimitation. Will be specifically addressed the cities 
of San Diego and Tijuana, aiming at to investigate the possibility of these cities to develop itself beyond the borders, 
creating a cross-border metropolitan area. The research was conducted during a Geopolitical Seminar at the Institute 
of Geography and Regional Planning, University of Lisbon. Stimulated by the possibility of creating a cross-border 
metropolitan area, primarily a historical survey of the area was done, since the early days of colonization. Afterward 
some considerations about the evolution of the “transfrontier metropolis” and “third nation” in the border region 
will be held. Finally, we will address the specific case of Tijuana and San Diego, to better illustrate the above point of 
view of the impossibility of creating a cross-border metropolitan area with its own identity. The border between the 
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United States and Mexico can be considered as synonymous with danger, drug trafficking, marginalization, contrast, 
but is also seen as an opportunity for labor, services, tourism, among others. For these reasons, every year millions 
of people cross the border between the two countries legally (Ganster and Lorey, 2008). To establish a satisfactory 
understanding of the region is necessary to put aside the myths and stereotypes, seeking to meet the economic, social 
and cultural relations between the two countries. A series of factors caused the Mexican population to be continually 
invited and expelled from the USA, according to the need of workforce in North America. Due to these factors and 
historical issues, the cities located south of the Treaty of Guadalupe Hidalgo created a high economic dependence of 
the cities in the north. This is the main factor that led some authors erroneously claim that border cities were being 
formed, and even a third nation at the border. To specifically address the cities of Tijuana and San Diego, as the most 
emblematic case of the border region, it was possible to detect numerous differences in neighboring towns. Were taken 
into consideration factors such as the economic structure; non-urban and social homogeneity; the lack of an integrated 
cross the market; different problems and planning practices; lack of confidence and uncertainty about the immigration 
policies of the United States. These are the main arguments supporting the absence of a single metropolitan area in 
Tijuana - San Diego, with its own identity. Although the current situation allows to perform this kind of statement, 
this analysis should be redone continuously, due to the fact that the urban centers are in constant motion.

Keywords. Frontier, Transfrontier metropolis, Tijuana, San Diego.

INTRODUÇÃO

No presente ensaio pretende-se desenvolver algumas reflexões a respeito da fronteira entre os 
Estados Unidos da América e o México com o intuito de verificar as principais mudanças ocorridas 
no território desde sua delimitação. Serão abordadas especificamente as cidades de San Diego 
e Tijuana, visando averiguar a possibilidade das cidades se desenvolverem além das fronteiras 
criando uma área metropolitana transfronteiriça. A investigação realizada no âmbito do Seminário 
Temático de Geopolítica se encontra num período inicial, e virá a acrescentar conhecimento sobre 
o tema devido ao interesse despertado por uma zona fronteiriça contrastante.

Estimulado pelo debate da possibilidade da criação de uma zona metropolitana transfronteiriça, 
primeiramente será feito um levantamento histórico da região, desde os primórdios da colonização. 
Feito este levantamento serão realizadas algumas considerações sobre a evolução da chamada 
transfrontier metropolis e da “terceira-nação” na região de fronteira. Por fim, será abordado o 
caso específico de Tijuana e San Diego, para melhor exemplificar o ponto de vista exposto da 
impossibilidade de criação de uma área metropolitana transfronteiriça com identidade própria. 

FRONTEIRA ESTADOS UNIDOS - MÉXICO

A fronteira entre os Estados Unidos e o México pode ser considerada como sinônimo de 
perigo, narcotráfico, marginalização, contraste, mas também é considerada como uma oportunidade 
de trabalho, serviços, turismo, entre outros. Por estes motivos, todo ano milhões de pessoas 
cruzam a fronteira entre os dois países legalmente (GANSTER & LOREY, 2008). Para estabelecer 
uma compreensão satisfatória sobre a região é necessário deixar de lado os mitos e estereótipos, 
buscando conhecer as relações econômicas, sociais e culturais entre os dois países. Ao combinar 
diferentes perspectivas aspira-se contribuir para a apreensão desta região fronteiriça.

Mesmo com as inúmeras mudanças que ocorreram ao longo dos anos na divisa entre EUA-
México, destacam-se três fatores que dão forma à área, sendo estes a grande extensão da fronteira; 
a característica montanhosa da região; e a aridez incessante, que torna o local impróprio para 
agricultura devido às chuvas imprevisíveis e esporádicas. Atualmente fronteira possui mais de 3.000 
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km. de extensão, sendo uma das maiores do mundo, que conta ainda, com cerca de dez milhões 
de pessoas vivendo em ambos os lados, tendo como algumas particularidades sua complexidade, 
diversidade e riqueza (JUARÉZ & ALMADA 2011). 

Ao partir do contexto histórico da formação da fronteira, toma-se por base o Tratado de Adams-
Onís (1819), no qual foi definido o limite entre as terras espanholas e os EUA. É imprescindível 
ressaltar que neste tratado os espanhóis concederam aos norte-americanos, que viriam a exceder o 
número de mexicanos na década de 1830, permissão para se instalar em território espanhol. Como 
o acordo entre o país europeu e os EUA tinha sido constituído antes da independência mexicana, 
estes buscaram uma solução para tentar reverter o fato dos norte-americanos terem se tornado 
mais numerosos no Texas e na Alta Califórnia. Nem mesmo com a abolição da escravatura e a 
imposição de impostos, o Governo Mexicano conseguiu retomar o controle da região, e acabou por 
enviar um exército para o Texas. Essa tentativa ocorreu em vão, pois o Texas conseguiu defender 
seu território e acabou anexado pelos EUA em 1845. Visto como uma declaração de guerra pelos 
mexicanos, entre 1846-1848 os dois países travaram um conflito que acabou com a invasão norte-
americana da Cidade do México e a assinatura do Tratado de Guadalupe e Hidalgo (1848), que forçou 
a venda de um terço do território mexicano aos EUA. O tratado estabeleceu a nova fronteira entre 
os dois países, deixando cerca de trezentas mil pessoas, em sua maioria mexicanos, no território 
anexado pelos EUA (Ganster e Lorey, 2008). Após o Tratado de Guadalupe e Hidalgo (1848), e 
a Gadsden Purchase (que designa a compra do território ao sul do Arizona e Novo México pelos 
EUA, no ano de 1853), a fronteira entre o México e os Estados Unidos sofreu poucas alterações.

É importante remeter ainda, ao papel crucial que as trocas comerciais entre os indígenas e 
os colonizadores espanhóis têm na formação da sociedade e das estruturas espaciais na região ao 
norte do México. Como afirma Martha Works (1992), a troca de bens e produtos no Vale do Rio 
Grande não se alterou muito com a chegada dos espanhóis, e mesmo com a anexação de território 
pelos EUA com a assinatura do Tratado de Guadalupe e Hidalgo. Os mais de trezentos anos de 
legado comercial ficaram marcados na paisagem dando forma a estrutura espacial da região. Works 
(1992), fala que até mesmo nos dias de hoje ainda é possível verificar resquícios deste fenômeno, 
no padrão dos assentamentos, na distribuição dos grupos culturais e na importância dos antigos 
lugares comerciais. Mesmo com o pouco reconhecimento que estes eventos tiveram para os padrões 
culturais atuais, pode-se afirmar que as atividades de troca e comércio foram e, ainda hoje, são 
essenciais para a sobrevivência da população na fronteira. 

A região fronteiriça presenciou a primeira explosão econômica, segundo Ganster e Lorey 
(2008), no meio do Século XIX, quando foi achado ouro na Califórnia. Segundo os autores, nesta 
época mais de trezentas mil pessoas foram para o oeste, o que levou ao rápido desenvolvimento 
da agricultura, comércio e indústria. Reconhecida como uma importante área de troca, o governo 
mexicano acabou por estabelecer zonas de livre comércio que levaria à expansão econômica da 
região. Ganster e Lorey (2008) afirmam que mesmo com o início da Revolução Mexicana (1910-
1920), as trocas comerciais continuaram ao longo da fronteira, atingindo o valor de mais de 
cinqüenta e sete milhões de dólares em exportações para os EUA em 1911. Salienta-se ainda a 
Lei Seca (1920-1933), que proibiu a fabricação e venda de bebidas alcoólicas nos EUA, e levou ao 
desenvolvimento do turismo na fronteira na década de 1920. 
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Os efeitos da Revolução Mexicana levaram à pobreza e à fome da população que, juntamente 
com a construção de linhas ferroviárias e o crescimento econômico dos Estados Unidos durante 
a Primeira Grande Guerra, ofereceu boas oportunidades aos inúmeros mexicanos que migraram 
para o norte do país. Os efeitos da Revolução e da Grande Depressão foram sentidos nas cidades da 
divisa, mas para reverter o declínio da região os EUA fizeram inúmeros e massivos investimentos 
na costa oeste, principalmente na Califórnia, durante a Segunda Grande Guerra (Ganster e Lorey, 
2008). Nessa época, segundo Michael Dear (2007), que é instituído o Bracero Program que concedia 
vistos de trabalho para imigrantes mexicanos, devido à grande demanda por trabalhadores durante 
a Segunda Guerra. Dear (2007), diz que até o final dos anos 1960, quando o programa foi fechado, 
mais de quatro milhões de trabalhadores tinham participado do mesmo. Lynn Stephen (2011) 
evidencia ainda, que a Lei de Imigração e o Ato de Controle (IRCA sigla em inglês) e o Programa 
Especial para Trabalhadores Agrícolas (SAW sigla em inglês), legalizou cerca de 3 milhões de 
pessoas, e teve grande influência no estabelecimento dos padrões atuais de migração.   

Foi exatamente com o intuito de combater o desemprego gerado pelo fim do Bracero Program, 
que foi instituído o Border Industrialization Program (BIP). Este programa tinha basicamente dois 
objetivos, que era estimular o setor manufatureiro e providenciar emprego para trabalhadores que 
tinham participado do Bracero Program. O principal resultado do BIP foi a introdução das maquiladoras, 
sendo que sua criação visava importar matéria-prima, e exportar produtos industrializados para 
os EUA. Esse programa pode ser considerado de alguma forma como uma extensão das antigas 
zonas de livre comércio anteriormente citadas (Ganster e Lorey, 2008). Dear (2007), fala que 
para se utilizar da mão-de-obra barata as indústrias norte-americanas se instalaram na fronteira, 
sendo que, dois terços destas indústrias foram construídas em Tijuana. É relevante sublinhar que 
a aprovação do NAFTA (em português Tratado Norte-Americano de Livre Comércio) em 1994, 
deu um novo impulso para o desenvolvimento urbano e econômico da região fronteiriça (Dear e 
Burridge, 2005).

Ao longo dos anos, as relações entre o México e os EUA foram se tornando cada vez mais 
intensas, e como alguns autores afirmam até mesmo interdependentes. Como lembra Herzog 
(1991a), a noção de interdependência entre os dois países é complexa, pois há certa dominação por 
parte dos norte-americanos nesta relação. Outros autores como Castellanos (1981 apud Herzog, 
1991a) chegam a afirmar que não há beneficio mútuo nesta relação, mas sim a subordinação 
mexicana aos valores de consumo norte-americanos.

Como ressaltam Ganster e Lorey (2008), a população da fronteira mexicana cresceu mais 
de quatro vezes no período de 1950 a 2000, sendo que, nesta mesma época a população da 
fronteira norte-americana cresceu em torno de três vezes. Os autores afirmam que cerca de 
7% dos trabalhadores de Tijuana estavam empregados na cidade vizinha de San Diego e nas 
áreas próximas, no período de 1992 a 2002. No entanto, Ganster e Lorey (2008) dizem que o 
“problema” da imigração mexicana para o norte, é uma criação do Século XXI. Os autores falam 
que a migração de mexicanos sempre esteve muito relacionada com a necessidade norte-americana 
por trabalhadores. Assim a rede criada pelo Bracero Program estimulou e facilitou a migração para 
os EUA até o estabelecimento do fim do programa e a reforma legislativa que ocorreu em 1976, 
tornando trabalhadores mexicanos ilegais da noite para o dia. Os autores asseguram que por meio 
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desta reforma, o foco tradicional das políticas de migração mudou dos imigrantes legais para os 
imigrantes ilegais.   

Sobre o assunto, não se pode deixar de falar também da questão do tráfico de drogas na 
fronteira. Tendo seu início no começo da década de 1980, o tráfico continuou crescendo na fronteira, 
levando ao medo generalizado de que seria necessária a militarização da fronteira para o controle 
do fluxo de drogas. No ano de 2006, cerca de 65% dos narcóticos vendidos nos EUA teriam entrado 
no país pela fronteira com o México. Para combater esse fenômeno, foram realizados programas 
pela patrulha da fronteira, como a Operation Gate Keeper (1994) na região de San Diego (Ganster 
e Lorey, 2008).

Com base na discussão previamente apresentada sobre a fronteira do México-EUA, que 
pretende-se analisar a possibilidade da formação de uma área metropolitana transfronteiriça nas 
cidades de San Diego-Tijuana. Aspira-se ainda, verificar se há realmente o surgimento de uma 
terceira nação na região, por meio de interações na fronteira originando um novo lugar, onde os 
habitantes vivem independentes da mesma.

TRANSFRONTIER METROPOLIS E TERCEIRA NAÇÃO

Para debater o tema proposto, é fundamental recorrer aos textos de Lawrence Herzog, 
devido aos inúmeros estudos que este autor realizou sobre a fronteira entre o México e os EUA. 
Herzog (1991a) diz que as cidades não podem mais ser compreendidas como produtos da cultura 
nacional, por acreditar que forças econômicas e sociais internacionais ajudam a dar forma as 
áreas urbanas. Para o autor, a insurgência de centros urbanos ao longo das fronteiras reflete uma 
tendência mundial de integração dessas áreas nos circuitos financeiros e econômicos do sistema 
político global. Gradualmente as fronteiras tem se tornado espaços funcionalmente unificados, 
segundo Herzog (1991a), sendo que, o termo mais apropriado para este tipo de fenômeno seria o 
de transfrontier metropolis. Um dos primeiros autores a apresentar este conceito foi Bustamante 
(1981 apud Alegria, 2008), ao se fundamentar em três pilares, considerando a região fronteiriça 
como: uma área binacional; com a mesma estrutura social; e apresentando processos econômicos 
e sociais similares. 

Herzog (1991a) afirma que nas metrópoles transfronteiriças há grande intercâmbio social, 
econômico e cultural, ressaltando que alguns elementos como o idioma e a arquitetura não são 
trocados, mas transferidos de um lado para outro. Ao considerar as cidades de Tijuana - San Diego 
(população estimada de 4,5 milhões), Ciudad Juarez - El Paso (2,5 milhões), Mexicali - Calexico 
(2 milhões), Reynosa - McAllen (0,8 milhões), Matamoros - Brownsville (0,7 milhões), e Nuevo 
Laredo - Laredo (0,5 milhões), como metrópoles transfronteiriças, o autor liga este ocorrido ao 
fato dos países serem interdependentes social e economicamente ao longo da história, e ainda, 
como um resultado lógico das condições encontradas (HERZOG, 1997). 

Nesse sentido, Herzog (1991a) pondera que as ligações que ocorrem entre duas grandes 
cidades na fronteira acabam por sobrepor às dificuldades políticas entre as duas nações. O autor 
prevê que devido a estes fatores há uma tendência de se desenvolver cada vez mais ações integradas 
de infra-estruturas como sistemas de esgoto, rodovias, empreendimentos industriais e outras 
instalações. No entanto, Herzog (1991a) lembra que a criação deste tipo de metrópole não ocorreu 
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sem tensões, que estão muitas vezes, ligadas à poluição do ar, sistema de esgoto e doenças.     
Um autor que vem contrapor os argumentos apresentados por Herzog é Tito Alegria. Com 

o intuito de provar que Tijuana e San Diego formam duas cidades separadas ao invés de uma área 
metropolitana transfronteiriça, Alegria (2006) começa argumentando que não existe um quadro 
jurídico que permite a criação de um plano único para o ordenamento e uso do território nas duas 
cidades. O autor diz que ao chamar um espaço urbano, entre a fronteira, de região binacional, 
o espaço econômico é confundido com região, pois o primeiro é constituído de nós e áreas de 
influência, nas quais regiões e fronteiras não existem. Para Alegria (2006, p. 13), o que pode ser 
observado na divisa entre Tijuana e San Diego é o grande intercâmbio de bens e serviços, que dá 
sentido ao espaço econômico, mas não define a região como transfronteiriça, ao contrário do que 
faz Herzog. 

A influência norte-americana sofrida em Tijuana é indiscutível, no entanto, passar deste 
estágio para uma área metropolitana única é um grande passo. Como o próprio Herzog (1991b) 
diz, a “norte-americanização” da paisagem de Tijuana é clara, sendo que, o maior vínculo que a 
cidade possui com a vizinha, é econômico. Como assegura Alegria (2006, p. 14), as relações entre 
dois territórios acontecem quando estes são diferentes e complementares, o que leva a manutenção 
das relações internacionais devido às diferenças estruturais e à proximidade. Esses fatores fazem 
com que a região pareça uma área urbana contínua, no entanto, a descontinuidade da estrutura 
espacial possui um papel vital na explicação das relações fronteiriças.     

Como um dos pontos centrais de sua argumentação, Herzog (1991b) alega que ao longo dos 
anos a fronteira tem se tornado altamente permeável devido ao aumento das interações entre os 
habitantes, empresas e instituições dos dois lados. O autor afirma que numa escala regional, a área 
apresenta alta densidade de fluxo de carros, caminhões, pedestres, alcançando em um dia de semana 
típico, o número de cinqüenta mil mexicanos cruzando a fronteira em direção ao norte, sendo 
estes, em sua maioria trabalhadores. Para Alegria (2006), a percepção com relação à porosidade da 
fronteira é equivocada. Segundo este autor (2006, p. 20), o fluxo de relações entre os dois países 
aumentou em números absolutos, mas entre 1990 e 1999 a população de Tijuana cresceu 56% e 
de San Diego 11%, mas a porcentagem da população total dos dois países que cruza a fronteira por 
inúmeros fatores, caiu 15%. Outro fator que vai contra a permeabilidade defendida por Herzog 
(1991b), é que apenas metade dos habitantes de Tijuana pode entrar nos EUA legalmente, mas 
todos norte-americanos tem livre acesso ao México (Alegria, 2005). 

Apesar das diferenças de salário, preço dos produtos e do Produto Interno Bruto das duas 
cidades, Herzog acredita que há uma homogeneização da arquitetura, do espaço urbano, de padrões 
culturais (1991a) e uma herança bi-cultural do idioma (1991b), que cria uma paisagem única na 
fronteira México-EUA (1997). Porém, o autor não leva em conta que as cidades Latino-americanas 
foram, desde o Século XVI, espaços de amálgama entre características locais e externas. Então 
não teria sido a globalização que trouxe de fato essas características para o local, as mesmas já se 
encontravam enraizadas nesta área. É importante notar que essas duas cidades têm características 
comuns, no entanto, elas possuem muito mais semelhanças com outras cidades do seu país, do 
que com o outro lado da fronteira (Alegria, 2006).

Para além do conceito de metrópole transfronteiriça, Dear (2007) propõe a ideia de que está 
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sendo criada na fronteira dos EUA-México uma terceira-nação com identidade própria. O autor 
adverte que a região de fronteira está entre as áreas de maior crescimento em ambos os países. 
Ao abordar a região por uma perspectiva diferente de Herzog (1991a, 1991b, 1997), Dear (2007) 
acredita que quem vive nas twin cities adquire uma consciência da fronteira que se torna parte 
constitutiva do que o autor chama de transborder identity. Segundo o autor, a vida dos habitantes 
nessa área superou a fronteira física, mesmo com todas as mudanças ocorridas após os ataques 
de 11 de setembro 2001. Este fato se dá por escolha ou pelas circunstâncias encontradas no local, 
pois, querendo ou não, os habitantes se encontram em um meio binacional. Contudo, Dear (2007) 
reconhece que mesmo que as pessoas levem, de certo modo, vidas transfronteiriças integradas, 
essa realidade só viria a ser consumada se houvesse maior equidade econômica entre os dois países. 

Primeiramente, ao tratar da questão das cidades vizinhas na fronteira, Arreola (1996 apud 
ALEGRIA, 2006) é um crítico do termo designado twin cities, pois considera que para as cidades 
serem consideradas como “gêmeas”, elas deveriam ter a mesma origem e possuir características 
idênticas. Outro ponto central do estudo realizado por Arreola (1996 apud ALEGRIA, 2006) é que 
o surgimento de uma terceira nação - como ressalta Dear - não existe, pois os cidadãos da cidade 
de Tijuana demonstram impaciência com as pessoas que duvidam de sua identidade mexicana. O 
autor diz ainda, que os mexicanos mesmo que influenciados pela cultura norte americana, mantém 
algumas características peculiares do modo de vida mexicano, e não existem elementos concretos 
de que este fato irá mudar.

Outro autor que por meio de uma pesquisa chegou a um parecer similar foi Villa (1999 apud 
Alegria, 2006). Ao realizar um estudo nas cidades de Juarez (Chihuahua) e El Paso (Texas), no 
começo da década de 1990, o autor chegou à conclusão de que as pessoas possuem identidades 
diferentes nos dois lados da fronteira. O autor alega ainda que até mesmo os habitantes de El Paso 
com descendência mexicana, fazem questão de se diferenciar dos mexicanos nascidos do outro lado 
da fronteira. Os mexicanos nascidos nos EUA tentam se aproximar mais dos norte-americanos 
para não se sentirem excluídos. Neste quadro é pertinente sublinhar ainda, o ponto de vista da 
ciência política que Sparrow (2001 apud ALEGRIA, 2006) demonstra, ao afirmar que o elemento 
mais relevante que impede as duas cidades de serem consideradas como uma única é devido aos 
habitantes das duas cidades e os representantes políticos das mesmas não se considerarem unificados.

Feita esta argumentação sobre o tema da criação de algumas metrópoles transfronteiriças e 
de uma terceira nação - com identidade própria - na fronteira do México-EUA, pretende-se abordar 
a seguir o caso especifico das cidades de Tijuana e San Diego. Esta abordagem tem como meta, 
verificar de uma forma aprofundada as afirmações transcritas por meio da apresentação e debate 
de estudos diversos realizados por autores em diferentes áreas.

O CASO DE TIJUANA E SAN DIEGO

Posteriormente às questões apresentadas sobre a formação de metrópoles transfronteiriças 
entre o México e os EUA, de uma forma geral, pretende-se dar ênfase aqui ao caso específico de 
Tijuana e San Diego. Essas duas cidades podem ser expostas como o caso mais emblemático da 
região fronteiriça por possuírem juntas cerca de 4,5 milhões de habitantes, como já foi frisado.

Com o objetivo de expandir o conhecimento sobre a fronteira entre as cidades de Tijuana 
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e San Diego, Juaréz e Almada (2011) vêm a contribuir para a discussão. Os autores lembram 
que até algumas décadas atrás, Tijuana era uma cidade que possuía fácil acesso aos EUA, pois, as 
barreiras físicas que se encontram no local atualmente, eram praticamente inexistentes. De acordo 
com Juaréz e Almada (2011), os habitantes de Tijuana, historicamente, sempre se dedicaram à 
agricultura e à pecuária. Sendo que, a cidade demorou algumas décadas para construir uma forte 
comunicação com o centro do país, por este motivo sempre foi muito dependente das relações 
com San Diego. Já a cidade de San Diego sempre teve seu crescimento relacionado com fatores 
internos, segundo Alegria (2008), tendo ocorrido seu maior desenvolvimento devido a impulsos 
regionais e investimentos do governo federal para irrigação e para bases militares.

Desse modo, algumas diferenças ressaltadas por Alegria (2008) entre as duas cidades, 
envolvem contrastes no PIB per capita, na produtividade, nos preços de bens e serviços e nos 
salários. Lembrando que essas diferenças funcionam como um potencial de interação facilitado 
pela contigüidade das cidades. Para melhor exemplificar algumas mudanças que ocorreram na 
estrutura econômica das duas cidades, foi exposta a tabela abaixo:

Tabela 1 - Estrutura Econômica (porcentagem de emprego) em Tijuana (município) e San Diego (condado), 

1970 – 2000.

Fonte: Alegria (2008)

Juaréz e Almada (2011) não consideram as duas cidades como irmãs, por acreditarem que não 
existe igualdade, companheirismo e compaixão entre elas. Os autores ressaltam ainda, diferenças 
socioculturais e no desenvolvimento das duas cidades, possuindo como estrutura econômica dirigida 
para a indústria militar, o comércio e o serviço voltados ao turismo em San Diego; e as indústrias 
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maquiladoras voltadas para a exportação em Tijuana, como é possível verificar na tabela acima. 
Estes são alguns dos motivos que levam Alegría (2008) a certificar que o crescimento econômico 
de San Diego não depende de sua localização fronteiriça, mas sim, dos ritmos e da economia 
estatal e federal.     

Ainda sobre o vínculo das duas cidades, Juaréz e Almada (2011) asseguram que os salários 
recebidos em dólares pelos trabalhadores mexicanos geram uma grande inflação em Tijuana. 
Os autores falam que devido ao costume de pagar e receber em dólares, os preços dos bens de 
consumo e arrendamentos têm presenciado grande crescimento, encarecendo o custo de vida 
na cidade. Com relação ao processo de urbanização, Juaréz e Almada (2011) dão importância 
particular à área costeira de Tijuana, onde foram projetados condomínios que seguem modelos 
norte-americanos. Devido ao alto poder de compra dos norte-americanos no México, houve uma 
invasão dessas zonas pelos mesmos levando a uma diferenciação não somente econômica, mas 
também social dos habitantes da cidade.   

Ao sustentar um ponto de vista similar ao de Juaréz e Almada (2011), Tito Alegria (2008) 
acredita que a idéia de metrópole transfronteiriça formada em Tijuana-San Diego tem um fraco 
suporte teórico e empírico, e sugere que as duas cidades são adjacentes, mas diferentes. Outros 
fatores que levam Alegria (2008) a discordar desta idéia, é pelo autor acreditar que a fronteira é 
um impedimento político e administrativo para resolver os problemas da sociedade na região. Para 
tanto, seria necessária a criação de políticas públicas coordenadas pelos dois lados da fronteira, 
principalmente para San Ysidro (área da fronteira internacional entre San Diego e Tijuana), por 
ser a fronteira mais movimentada da América do Norte. 

Para demonstrar algumas dificuldades citadas acima, recorremos a Herzog (2000), ao expor 
um estudo realizado no começo dos anos 1980. Segundo o autor, neste estudo foi questionado 
aos funcionários públicos qual seriam os maiores problemas que a região de Tijuana e San Diego 
enfrenta, sendo que a maior preocupação considerada ao sul da fronteira era com o desenvolvimento 
econômico, já ao norte da mesma, a maior preocupação eram os estrangeiros ilegais. Isso demonstra 
não somente a diferente visão das instituições e dos funcionários dos dois lados, como também 
as diferentes formas de governação e de política que duas cidades possuem, como é demonstrado 
abaixo:

Tabela 2 - Principais questões enfrentadas na região de Tijuana – San Diego

MEXICAN VIEW (TIJUANA) UNITED STATES VIEW (SAN DIEGO)

Economic development 32% Undocumented Aliens 79%

Border Transport 30% Better Cross-Border Dialog 62%

New Border Crossing 30% Economic Development 47%

Problems of population Growth 30% Water/Sewage 44%

Unemployment 20% Air Quality 32%

Industry/Tourism 18% Tijuana Negative Image in San Diego 30%

Narcotics Traffic 20% Flood Control 23%

Fonte: Herzog (2000)
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Em uma tentativa de solucionar os problemas encontrados, tanto na cidade de Tijuana quanto 
em San Diego, os órgãos governamentais responsáveis pelo planejamento municipal consideram 
a região como uma área binacional. Nesse sentido, são levantados problemas relacionados com 
a energia, a água, o esgoto, a qualidade do ar, o desenvolvimento econômico, o terrorismo e o 
transporte entre o trabalho e a habitação. Nesse âmbito, Herzog (2000) afirma que havia em torno 
de quinze projetos em andamento nas cidades de Tijuana e San Diego, voltados para questões de 
transporte, uso do solo e meio ambiente. Todavia, Alegria (2008) demonstra que o único plano 
transfronteiriço em vigor que abrange os problemas citados é o da água e esgoto. O projeto é 
tratado por um órgão local em San Diego e por uma agência Federal em Tijuana, o que evidencia 
a falta de enquadramento adequado e as diferentes prioridades em ambas as cidades. O autor faz 
menção ainda, ao projeto do aeroporto internacional de Tijuana-San Diego, que não saiu do papel 
graças à falta de confiança e de acordo entre as partes.    

Resumidamente Alegria (2008) discorda que Tijuana e San Diego formem uma única área 
metropolitana por não acreditar que há de fato: a homogeneização urbana entre as duas cidades; a 
criação de um mercado transfronteiriço integrado; problemas e práticas de planejamento semelhantes 
nas cidades vizinhas. Soma-se a esses fatores a pouca ou nenhuma interação social entre as duas 
comunidades, assim como conhecimento mútuo das práticas sociais. Alegria (2008) acredita que 
não há continuidade da estrutura social das duas cidades, e que a fronteira é um poderoso limitante 
institucional, possibilitando que apenas algumas práticas sociais sejam compartilhadas na fronteira.

Em termos de ações mais recentes é importante verificar algumas mudanças que vem 
ocorrendo nas relações entre as duas cidades. Nesse sentido, Lyn Stephen (2011) discorre sobre 
a construção do Parque de la Amistad (que pertence ao Parque Estadual de San Diego) criado em 
1974, e que durante muitos anos o serviu como lugar de encontro para famílias dos dois lados da 
divisa se encontrarem. As pessoas se deslocavam até o local, onde mesmo divididos por uma grade 
de metal, realizavam intercâmbios culturais e políticos. No entanto, o Governo norte-americano 
parece descontente com as relações que são realizadas no parque, como afirma Stephen (2011), 
e por este motivo, pretende construir uma via de alta velocidade no local para acabar com este 
hábito e manter as pessoas do México o mais distante possível. Essa atitude pode estar por trás 
do que Dear e Burridge (2005) relatam, ao mencionar que está ocorrendo a “mexicanização” da 
fronteira, o que é considerado por alguns autores como uma reocupação do território que pertencia 
ao México e uma ameaça aos EUA.

Foi exatamente com o intuito de diminuir a entrada de imigrantes ilegais - em sua maioria 
mexicanos - na divisa de Tijuana e San Diego, que foi iniciada a Operação Gate Keeper em 1994. 
Segundo Jiménez (2009 apud STEPHEN, 2011), essa operação foi responsável pela morte de 
cerca 5.600 pessoas, sendo que, estes números não incluem os desaparecidos. Após três anos 
a operação conseguiu diminuir significativamente o número de prisões realizadas na fronteira, 
mas é incontestável que o valor pago por esse objetivo foi muito alto. Um dos motivos que explica 
esse grande movimento no sentido norte, são as diferenças de salário encontradas entre as duas 
cidades. Como demonstra Alegria (2008), em 1988 um trabalhador industrial recebia por hora, 
em média, U$9,3 a mais em San Diego, do que em Tijuana. O autor afirma que em 1998, essa 
diferença subiu para U$10,4.
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Devido às inúmeras diferenças entre as cidades de Tijuana e San Diego, que optou-se 
posicionar neste ensaio, contra a idéia de que estaria ocorrendo um processo de união urbana 
transfronteiriça. Todavia, deve-se reconhecer que, as ações que visam unificar as duas cidades 
no intento de solucionar problemas comuns e promover o desenvolvimento conjunto igualitário, 
merecem ser destacadas de uma forma positiva.    

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao buscar uma melhor compreensão das relações fronteiriças que ocorrem entre os EUA e 
o México, que este trabalho foi realizado. Como mencionado anteriormente, a fronteira sofreu 
várias modificações ao longo dos séculos, e ainda hoje, não pode ser considerada como uma área 
pacífica. Deve-se ressaltar ainda, o importante papel das trocas comerciais na região, que tem suas 
origens nas trocas realizadas entre os indígenas e os colonizadores espanhóis, e mesmo que de 
outras formas, por outros motivos e realizada por agentes diferentes, se mantém até os dias de hoje. 

Como foi observado ao longo do ensaio, uma sucessão de fatores fez com que a população 
mexicana fosse continuamente convidada e expulsa dos EUA, de acordo com a necessidade de 
mão-de-obra deste país. Devido a estes fatores e a questões históricas, as cidades ao sul do Tratado 
de Guadalupe e Hidalgo criaram uma alta dependência econômica das cidades ao norte. Este é o 
principal fator que levou alguns autores, erroneamente, a afirmar que estavam sendo formadas 
metrópoles transfronteiriças, e até mesmo uma terceira nação na fronteira.

Ao abordar especificamente as cidades de Tijuana e San Diego, como o caso mais emblemático 
da região fronteiriça, foi possível detectar inúmeras diferenças nas cidades vizinhas. Foram levados 
em consideração, fatores como a estrutura econômica; a não homogeneidade urbana e social; a 
falta de um mercado transfronteiriço integrado; diferentes problemas e práticas de planejamento; 
a falta de confiança e a incerteza sobre as políticas de imigração dos EUA. Estes são os principais 
argumentos que fundamentam a inexistência de uma única área metropolitana em Tijuana – San 
Diego, com identidade própria. Embora a atual conjuntura permita realizar este tipo de afirmação, 
esta análise deve ser refeita continuamente, devido aos núcleos urbanos se encontrarem em 
constante movimento.
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LOCALISMO, NACIONALISMO, REGIONALISMO E GLOBALISMOEIXO III

CONTESTANDO REGIONALIZAÇÕES CULTURAIS:
A CRÍTICA DE EDWARD SAID À REGIONALIZAÇÃO DO CHOQUE DE 

CIVILIZAÇÕES DE SAMUEL HUNTINGTON

CONTESTING CULTURAL REGIONALIZATIONS: A CRITICAL BY EDWARD SAID TO 
REGIONALIZATION OF SAMUEL HUNTINGTON TO THE CLASH OF CIVILIZATIONS

RAMON MOREIRA GONÇALVES FINELLIi, BRUNO DE ARAÚJO RANGELii & LEONARDO LUIZ 
SILVEIRA DA SILVAiii 

i,ii,iiiColégio Magnum Agostiniano
iiiPontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

iramonfinelli@magnum.com.br, iibrunorangel@magnum.com.br, iiileoluizbh@hotmail.com

RESUMO. Inaugurada a partir do final do período denominado Guerra-Fria, a reorganização do sistema político-econômico 
global caracterizou-se pela emergência de conflitos que, de algum modo, eram ofuscados pela maior visibilidade 
dada aos movimentos das duas principais hegemonias do período. Concomitantemente ao estabelecimento de uma 
nova balança de poder e ao, ainda em curso, processo de globalização, diversas análises convergiam na tentativa de 
compreender a essência desses conflitos. Dentre elas, destaca-se a tese exposta por Samuel Huntington, em seu artigo 
publicado na revista Foreing Affairs, “O Choque das Civilizações”. Ao considerar que as hostilidades entre Estados 
haviam sido suplantadas por aquelas de caráter civilizacional, o autor torna-se responsável por implantar uma nova 
perspectiva sobre o caráter dos conflitos que emergiam no cenário pós Guerra-Fria. Esse novo panorama analítico se 
fundamentou na apropriação de conceitos de diversos campos das Ciências Humanas, majoritariamente relacionados 
à dimensão espacial e cultural, ao apresentar um modelo de regionalização global pautado na existência de diversas 
civilizações. Contextualizadas historicamente no período da globalização, essas diferentes civilizações apresentam-se 
em constante relação – seja ela harmoniosa ou conflituosa -. Edward Said apresenta-se como um contraponto à tese 
exposta em “O Choque das Civilizações”, ao ancorar sua crítica na análise da dificuldade, percebida na obra de Samuel 
Huntington, de estabelecer limites espaciais – fundamentais à compreensão de região como entidade concreta - às 
manifestações culturais. O objetivo desse trabalho é compreender, a partir da análise das obras de Huntington e Said, 
a natureza e a apropriação que os dois autores fazem de conceitos intrinsecamente geográficos. Além disso, o artigo 
procura adotar uma abordagem crítica envolvendo as nuances do regionalismo e as identidades que caracterizam 
aquilo que é denominado de civilização, utilizando o conceito de região como instrumento para compreensão dos 
processos de reprodução social.

PALAVRAS-CHAVE. CHOQUE DAS CIVILIZAÇÕES, CULTURA, REGIONALIZAÇÃO.

ABSTRACT. After the período known as Cold War, the reorganization of the economic and political global system was 
characterized by the emergence of conflicts which were overshadowed by the great visibility given to the two main 
hegemonies’ movements. At the same time of the new power balance establishment and the globalisation rising, 
several analysis converged to understand these conflicts’ nature. Among them, there is the Samuel Huntington’s 
thesis, published on his article “The Clash of Civilizations”. Since the author considers that the hostilities between 
States had been replaced by those with a civilizational character, he formulates a new perspective about the conflicts 
which emerged after the Cold War. This new analytical overview was based on the appropriation of different Human 
Science concepts about area, notably those related to the spatial and cultural dimensions, as it introduced a global 
model of regionalization guided by the existence of different civilizations. These different civilizations were historically 
contextualized in the globalization period and they are constantly connected to each other – in a conflictual or 
harmonious way. On the other way, Edward Said introduced himself as an alternative to this thesis, since he make 
his critique from the analysis of the difficulties perceived in the work of Samuel Huntington to establish spatial 
boundaries - fundamental to the understanding of the region as a concrete entity – to the cultural manifestations. 
This article aims to understand, from the analysis of Huntington’s and Said’s works, the nature and appropriation 
that both authors do about typical geography concepts. Besides, the article tries to adopt a critical approach involving 
the nuances of regionalism and identities that characterize what is called civilization, using concept of region as a 
tool for understand the social reproduction process.

KEYWORDS. CLASH OF CIVILIZATIONS, CULTURE, REGIONALIZATION.
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APRESENTAÇÃO DO TEMA

O período denominado Guerra-Fria se caracterizou pela maior visibilidade dada aos 
movimentos realizados pelas duas maiores potências da época, Estados Unidos e União Soviética, 
em detrimento dos conflitos étnico-religiosos ofuscados pela possibilidade de uma Terceira 
Grande Guerra. Esses movimentos de maior visibilidade podem ser caracterizados a partir de um 
conjunto de elementos ideológicos que revelavam à época, um Ocidente muito preocupado com a 
subversão comunista, enquanto o Oriente, àquele momento polarizado pela economia socialista 
soviética, enaltecia a luta de classes. Com a desintegração, a princípio econômica, e posteriormente 
política do bloco socialista, as análises sobre a natureza dos conflitos que emergiam no cenário 
pós Guerra-Fria se orientavam sobre perspectivas inéditas. Nesse contexto, o artigo “O Choque 
de Civilizações” de Samuel P. Huntington se posicionou como um dos principais expoentes nessa 
linha de análise que explicava as causas dos conflitos que emergiam no cenário pós Guerra-Fria. 
A princípio, o Choque de Civilizações parecia invocar um teor inédito a uma grade de leitura da 
realidade política, atribuindo às diferenças de valores culturais, morais e políticos à origem das 
hostilidades. No entanto, só a título de exemplificação, diversas análises racistas já explicavam, 
em meados do século XIX, o conflito entre arianos e semitas a partir de uma dicotomia entre os 
civilizados e refinados, contra os anárquicos e violentos, respectivamente. Huntington aprecia 
de forma tão vertical a questão dos valores culturais a ponto de elaborar uma regionalização que 
apontava as diferenças civilizacionais como as variáveis mais consideráveis dos atuais conflitos. 
Em sua perspectiva

O mundo pós-Guerra Fria é um mundo de sete ou oito civilizações principais. Os aspectos 
comuns e as diferenças moldam os interesses, os antagonismos e as associações dos Estados. 
Os países mais importantes do mundo provêm, em sua maioria, de civilizações diferentes. Os 
padrões predominantes de desenvolvimento político e econômico diferem de uma civilização 
para outra. As questões chave do cenário internacional envolvem diferenças entre civilizações. 
O poder está se deslocando da civilização ocidental que há tanto tempo predomina para 
civilizações não-ocidentais. A política mundial tornou-se multipolar e multicivilizacional. 
(HUNTINGTON, 1997, p.29)

Ao refletir e desenvolver seu artigo a partir de uma ancoragem nocional com amplo diálogo 
com outras ciências, Huntington se expôs às críticas com diversos intelectuais. O presente artigo 
pretende apresentar a crítica de Edward Said, importante expoente em estudos sobre a visão 
etnocêntrica que a sociedade civil possui sobre o Oriente, - e que uma parcela considerável da 
comunidade científica reafirma - sobre a obra de Samuel P. Huntington. Edward Said faleceu em 
2003, aos 68 anos. Militante da causa palestina é autor de Orientalismo: O Oriente como uma 
invenção do Ocidente, Cultura e Imperialismo e A questão Palestina. O significado dessa crítica 
para a presente pesquisa está associado ao método de indicar as limitações das regionalizações 
culturais.  Para isso, é fundamental a análise das obras de Huntington e Said, compreendendo 
de que maneira os dois autores dialogam com conceitos ancorados na ciência geográfica. Além 
disso, o artigo procura adotar uma abordagem crítica envolvendo as nuances do regionalismo e 
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as identidades que caracterizam aquilo que é denominado de civilização, utilizando o conceito de 
região como instrumento para compreensão dos processos de reprodução social.

INTERLOCUÇÃO TEÓRICO-CONCEITUAL

O conceito de região na evolução do pensamento geográfico 

Ao propor uma regionalização do mundo em civilizações, Samuel P. Huntington se apropria 
de um conceito eminentemente geográfico: região. O debate dentro da própria ciência geográfica 
é intenso, pouco consensual e complexo. Objetivamente, existem várias definições do conceito 
de região. Assumir uma definição conceitual, nesse momento, seria assumir uma identidade com 
determinada corrente de pensamento geográfico, o que, definitivamente, desviaria a finalidade do 
trabalho. Nesse primeiro momento, a presente pesquisa se propõe a refletir sobre o conceito de 
região, com o intuito de apresentar a origem, a evolução e os significados que essa noção adquire 
em diversos contextos, destacando a análise do artigo O Choque das Civilizações.

Sob o prisma histórico, a ciência geográfica surge enquanto ciência acadêmica no final do 
século XIX, desvinculando-se da filosofia. No entanto, o caráter holístico assumido, até os dias de 
hoje, pela Geografia revela o legado de uma disciplina que se tornou independente de forma tardia. 
A visão globalizante não deve ser entendida como uma limitação, e sim como uma potencialidade 
diante de um conjunto de análises contemporâneas que desconsideram o caráter complexo da 
realidade social. 

Emergia, como primeiro paradigma da ciência geográfica, o determinismo ambiental. 
Atribuindo à condição natural a principal condicionante desde o comportamento do homem, até 
o sucesso de determinadas nações no seio da estrutura econômica da época, toda essa ideologia 
acabava por justificar a expansão territorial através de colônias nos países africanos, por exemplo.

Diante desse contexto, o conceito de região vinculou-se a expansão imperialista do século 
XIX, sendo um importante instrumento para o reconhecimento de determinadas possibilidades 
ligadas ao espaço, enquanto matéria de apropriação humana para extrair os recursos naturais que 
satisfizessem as necessidades da estrutura econômica da época. Nesse sentido, o determinismo 
ambiental, enquanto corrente de pensamento, produziu o conceito de região natural, que pôde 
ser compreendida como

parte da superfície da Terra, dimensionada segundo escalas territoriais diversificadas, e 
caracterizadas pela uniformidade resultante da combinação ou integração em área dos elementos 
da natureza: o clima, a vegetação, o relevo, a geologia e outros adicionais que diferenciariam 
ainda mais cada uma destas partes. Em outras palavras, uma região natural é um ecossistema 
onde seus elementos acham-se integrados e são interagentes.(CORRÊA, 2000, p.12)

Diversos outros conceitos foram criados sob a influência desse paradigma. Fator geográfico 
e condições geográficas são duas expressões herdadas pela corrente de pensamento determinista 
ambiental e que estão intimamente ligadas às potencialidades de determinada área para a ocupação 
e desenvolvimento das atividades econômicas humanas. A ciência geográfica estava tão fortemente 
vinculada à pretensão expansionista dos países, que se já configurava enquanto projeto de Estado. 
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Exemplificando essa questão, Ratzel desenvolve a noção de espaço vital como sendo a porção 
territorial associada ao ponto de harmonia entre as demandas territoriais da população, intimamente 
ligada ao estágio de desenvolvimento econômico de determinados povos, e o espaço disponível para 
exploração. Novamente é possível destacar o papel do discurso determinista ambiental enquanto 
legitimador de ações imperialistas. 

Como contraponto a esse paradigma que atribuía às condições naturais um status de elemento 
causal para as diversas diferenças estabelecidas entre sociedades e Estados, surge o possibilismo 
ambiental como modelo de análise. Desconsiderando a natureza como elemento determinante no 
comportamento humano, ainda herdava do paradigma anterior a forte concentração na análise 
das relações que se davam entre homem-natureza. O comportamento humano, colocado como 
consequência das condições naturais pelo determinismo ambiental, é concebido de outra maneira 
pelo possibilismo. À natureza cabe oferecer às possibilidades que permitiriam ao homem se 
apropriar de determinadas técnicas e hábitos, por exemplo.

O conceito de região, nesse momento, se confundia com o conceito de paisagem. A identificação 
de um conjunto de elementos que apresentem algum grau de similaridade foi o principal método de 
análise do paradigma possibilista. Assim sendo, a região assume uma dimensão singular, cabendo 
aos geógrafos identificar as condições naturais que possibilitassem a apropriação humana.  

A região geográfica assim concebida é considerada uma entidade concreta, palpável, um dado 
com vida, supondo portanto uma evolução e um estágio de equilíbrio. Neste raciocínio, chegar-
se-ia à conclusão de que a região poderia desaparecer. Sendo assim, o papel do geógrafo é o 
de reconhecê-la, descrevê-la e explicá-la, isto é, tornar claros os seus limites, seus elementos 
constituintes combinados entre si e os processos de sua formação e evolução. (...) No processo 
de reconhecimento, descrição e explicação dessa unidade concreta, o geógrafo evidenciava 
a individualidade da região, sua personalidade, sua singularidade, aquela combinação de 
fenômenos naturais e humanos que não se repetiria. (CORRÊA, 2000, p.15)

Nessa ocasião, é fundamental observar o comprometimento das análises, tanto deterministas, 
quanto possibilistas, na diferenciação das áreas a partir da relação homem e natureza.  Apenas a 
noção de unicidade atribuída ao espaço é compartilhada por Samuel Huntington, não partilhando 
das noções associadas aos elementos naturais que caracterizam a relação entre homem e natureza.

Outro paradigma importante de ser destacado é o paradigma colocado pela Nova Geografia, 
surgida no contexto pós Segunda Grande Guerra. Fundamentada no maior distanciamento 
entre objeto e pesquisador, característica do positivismo lógico, essa perspectiva superestimava 
a função dos elementos estatísticos na configuração e caracterização dos espaços, cabendo ao 
pesquisador destacar os dados que singularizavam determinados espaços a ponto de diferenciá-lo 
de outro qualquer. O pesquisador assume, nessa concepção, sua neutralidade em relação ao objeto, 
considerando, assim, que qualquer outro pesquisador que se disponha a realizar o mesmo trabalho, 
irá se confrontar com os mesmos resultados, destacando a ausência da subjetividade na pesquisa. 

Se as regiões são definidas estatisticamente, isto significa que não se atribui a elas nenhuma 
base empírica prévia. São os propósitos de cada pesquisador que norteiam os critérios a serem 
selecionados para uma divisão regional. Se a intenção é definir regiões climáticas, utilizam-se 
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então informações pertinentes ao clima; no caso de elas serem agrícolas, fontes relacionadas 
seriam usadas. (CORRÊA, 2000, p.18)

O conceito de região, inserido nesse corpo conceitual, está intimamente associado à 
compreensão do espaço enquanto arranjo de um conjunto de dados, passíveis de mensuração, 
que representem, na ótica do capital, eficácia plena. 

Por fim, a Geografia Crítica, enquanto modelo de análise, produz uma nova reflexão sobre o 
conceito de região. Reflexão essa que busca, desde o primeiro momento, superar o caráter descritivo 
proposto pela Geografia Teorética-Quantitativa, tentando encontrar as relações sociais e espaciais, 
em certa medida condicionadas por processos históricos, modeladoras de grupos sociais. O método 
regional de cunho dialético desse paradigma evidencia o esforço de vários autores no intuito de 
produzir pesquisas que definissem o posicionamento eminentemente político e social dos autores 
nas pesquisas, em detrimento do modelo anterior que apontava para a possibilidade de resultados 
que não fossem passíveis de subjetividade.

As desigualdades que aparecem caracterizam-se pela combinação de aspectos distintos dos 
diversos momentos da história do homem. Isto resulta no aparecimento de grupos também 
distintos ocupando específicas parcelas da superfície da Terra, e aí imprimindo suas próprias 
marcas, a paisagem, que nada mais é que uma expressão de seus modos de vida. (CORRÊA, 
2000, p.23)

Após essa ancoragem nocional, é possível distinguir os diversos significados que o conceito 
de região assume, indicando uma possível apropriação paradigmática que determinados autores 
adotam em suas obras. Há de se ressaltar, da mesma forma, que existe uma apropriação pelo 
senso-comum do conceito de região e, consequentemente, de regionalização que aponta para a 
noção de um espaço que apresenta um conjunto de elementos que, de algum modo, remetem a 
um padrão que diferencia aquele espaço de outros. 

O legado de Said 

O Choque de Civilizações se debruça em torno de conceitos muito discutidos nas Ciências 
Humanas, como é o caso de região, para a ciência geográfica, e Cultura, para as ciências humanas 
de forma geral. Diante disso, o conceito de Cultura foi amplamente explorado como eixo explicativo 
dos conflitos, principalmente na tese de que as diferenças culturais seriam as responsáveis pelos 
conflitos, substituindo à velha ordem das hostilidades pautadas nas divergências ideológicas entre 
as nações. 

Potencializadas pelo processo em curso de globalização, as relações intercivilizacionais seriam 
as principais condicionantes, no artigo de Samuel Huntington, pelos possíveis movimentos de 
resistência cultural ou afinidade que determinados agrupamentos culturais apresentariam em 
relação aos outros. Vale considerar, no entanto, que o autor é meticuloso ao apontar os Estados-
nações como protagonistas dos acontecimentos globais. 

Diante desse protagonismo exercido pelos Estados que o artigo destaca a forte influência 
e o vetor de expansão do Ocidente sobre as outras civilizações. Esses dois fatores, influência e 
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expansão, são explicados a partir da hegemonia econômica, principalmente dos Estados Unidos e 
de uma parte dos países europeus, sobre as demais nações. Essa expansão, a priori, catalisada pelos 
interesses comerciais, se dilataria para as demais esferas da realidade social, trazendo transformações 
no âmbito cultural. Seria, então, essa perspectiva, a mais lógica para avaliar os conflitos, segundo 
Samuel Huntington, das divergências que ocasionariam o conflito entre a civilização Ocidental 
e a civilização Islâmica. Caberia aos cientistas políticos pesquisarem quais seriam as variáveis 
responsáveis pela maior ou menor afinidade de uma civilização com o Ocidente.

Nesse ponto surge Edward Said como contraponto importante e crítico à regionalização 
produzida por Samuel Huntington, especialmente a formulação da região Islâmica. Edward Said 
abordou, em boa parte de suas obras, o embate entre Ocidente e o mundo Islâmico. Falecido 
em 2003, aos 68 anos, sua história é uma expressão clara de seu posicionamento político e seu 
engajamento em causas relacionadas à criação de um Estado Palestino. Na infância, viveu entre 
Cairo e Jerusalém, tendo se formado em escolas ocidentais. Tornou-se professor da Universidade 
de Columbia e é autor de obras que adquiriram enorme envergadura no cenário acadêmico. Suas 
obras manifestam seu posicionamento político e sua militância.

A primeira consideração importante é o caráter generalista daquilo que se denominou, no 
artigo O Choque de Civilizações, região islâmica. O conceito de civilização, herdado das ciências 
que se orientam a partir da análise do objeto de pesquisa Cultura, foi tratado no artigo de Samuel 
Huntington de forma simplista. Assumiu-se uma definição de Civilização pautada na macro escala 
da identificação de indivíduos com um conjunto de valores, símbolos, costumes, entre outros. 
Agrupamento cultural é um termo utilizado na obra que expressa, de forma mais clara, a questão 
da escala que define uma civilização. 

Uma civilização é a entidade cultural mais ampla. As aldeias, as regiões, os grupos étnicos, 
as nacionalidades, os grupos religiosos, todos têm culturas distintas em diferentes níveis de 
heterogeneidade cultural. A cultura de um vilarejo no sul da Itália pode ser diferente da de 
um vilarejo no norte da Itália, mas ambos compartilharão uma cultura italiana comum, que 
os distingue de vilarejos alemães. As comunidades europeias, por sua vez, compartilharão 
aspectos culturais que as distinguem de comunidades chinesas ou hindus. Os chineses, os 
hindus e os ocidentais, entretanto, não são parte de nenhuma entidade cultural mais ampla. 
Eles constituem civilizações. Uma civilização é assim o mais alto agrupamento cultural de 
pessoas e o mais amplo nível de identidade cultural que as pessoas têm aquém daquilo que 
distingue os seres humanos das demais espécies. (HUNTINGTON, 1997, p.47-48) 

Levando-se em conta a discussão geográfica dessa pesquisa, as civilizações poderiam ser 
entendidas, também, como espaços. Incumbir-se dessa noção significa, dentro do paradigma 
possibilista da geografia, que os espaços, dotados de seus caracteres como relevo, clima e vegetação, 
por exemplo, seriam os responsáveis por reproduzir possibilidades à criação de uma área cultural. 
Essa compreensão de civilização fundamenta-se na condição de um espaço que cria as potencialidades 
e gera uma massa cultural. Said atacou essa concepção, no posfácio de seu livro Orientalismo, 
indicando a caracterização, por parte de Huntington, de uma civilização cuja essência indicava um 
compartimento fechado, antagônico à essência do conceito de cultura, intrinsecamente permeável.
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Recentemente, por exemplo, o professor Samuel Huntington apresentou a proposição, longe 
de convincente, de que o bipolarismo da Guerra Fria foi suplantado pelo que chamou de o 
“o confronte de civilizações”, uma tese baseada na premissa de que a civilização ocidental, 
confuciana e islâmica, entre várias outras, seriam compartimentos impermeáveis, cujos 
membros estão no fundo interessados em afastar seus rivais. (...)

Um dos grandes progressos na moderna teoria cultural é a percepção, quase universalmente 
reconhecida, de que as culturas são híbridas e heterogêneas, e de que, como argumentei em 
Cultura e imperialismo, as culturas e civilizações são tão inter-relacionadas e interdependentes 
a ponto de irem além de qualquer descrição unitária ou simplesmente delineada de sua 
individualidade. (SAID, 2000, p.460)

Outra importante contribuição de Said para a leitura crítica do artigo O Choque de Civilizações 
está sustentada na abordagem etnocêntrica assumida por Huntington ao apresentar as supostas 
características que definiriam o mundo Islâmico e que, por conseguinte, seriam as responsáveis por 
travar os movimentos de resistência. Huntington coloca como natural, indicando o teor histórico, 
o conflito entre Ocidente e o mundo islâmico, tal como aponta o trecho a seguir:

Alguns ocidentais, dentre eles o presidente Bill Clinton, têm afirmado que o Ocidente não tem 
problemas com o Islã, mas apenas com os violentos extremistas fundamentalistas islâmicos. 
Mil e quatrocentos anos de História provam o contrário. As relações entre o Islamismo e o 
Cristianismo, tanto Ortodoxo como Ocidental, foram frequentemente tempestuosas. Cada 
um foi o Outro do outro. (HUNTINGTON, 1997, p.262) 

Said definiu uma categoria para caracterizar um conjunto de autores e indivíduos que produzem 
uma avaliação etnocêntrica sobre o Islamismo e o Oriente Médio de forma geral: os orientalistas. 
Esses seriam responsáveis suprimir historicamente e, consequentemente, reduzir e simplificar 
a experiência histórica das sociedades que desfrutam de um determinado grau de unicidade a 
partir do elemento religioso. O Choque de Civilizações, ao apontar a modernidade como vetor de 
expansão da dita civilização Ocidental, se apropria de um discurso que dialoga com a supressão 
histórica, principalmente ao apresentar o caráter cristalizado e impermeável das civilizações e 
principalmente da comunidade islâmica, características que inviabilizariam e se colocariam como 
obstáculo à modernização proposta pelo Ocidente. 

A inviabilidade das regionalizações culturais

O conceito de região, tal qual já discutido na pesquisa, está intimamente ligado às finalidades 
de ação e controle dos Estados. Essa dimensão conceitual, relacionada à horizontalidade do esforço 
intelectual de Samuel Huntington sobre conceitos fundamentais de sua obra trazem ao debate 
mais uma reflexão: em que medida O Choque das Civilizações pauta-se na diferenciação de áreas 
como método regional se apropriando de interesses de Estado. 

As regionalizações apresentam um critério que traga unicidade para a região. O conceito 
de civilização, e seu respectivo diálogo com Cultura, é o critério delimitador em O Choque de 
Civilizações. As críticas apontadas a este critério e o próprio estranhamento de Samuel Huntington 
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em relação ao número de regiões – civilizações – existentes no mundo, indicam a fragilidade do 
método regional aplicado ao artigo. O próprio autor reconhece essa precariedade ao apontar que 

As civilizações não têm fronteiras nitidamente definidas nem começos e fins precisos. Os povos 
podem redefinir – e de fato o fazem – suas identidades e, em consequência, a composição e as 
formas das civilizações mudam com o tempo. As culturas dos povos interagem e se superpõem. 
Também varia muito o grau em que as culturas das civilizações se assemelham ou diferem uma 
das outras. Não obstante, as civilizações são entidades que têm um sentido e, conquanto as 
linhas entre elas raramente sejam nítidas, elas são reais (...).(...) Ao mesmo tempo em que as 
civilizações perduram, elas também evoluem. Elas são dinâmicas, ascendem e caem, se fundem 
e se dividem e, como todo aluno de História sabe, elas também desaparecem e são enterradas 
nas areias do tempo. (HUNTINGTON, 1997, p. 48-49)

Esse reconhecimento, no entanto, não perpassa pelo cuidado, durante toda a obra, de apontar 
o caráter dinâmico das culturas. Essa consideração torna-se muito evidente, conforme indicado no 
mapa abaixo, no descuido com relação aos limites do mundo islâmico, por exemplo, e a pretensa 
tendência dessa civilização à violência. 

 
Mapa 1 - A Regionalização de Samuel Huntington

Fonte: Huntington (1997)

 A questão do recorte regional, sustentado pela definição dos limites às regiões, é o ponto 
mais problemático relacionado ao método da regionalização do Choque de Civilizações. Se a região é 
o espaço que apresenta um conjunto de características que o define e fornece a esse uma identidade 
própria, delimitar esses espaços é conceitualmente fundamental. Embora não seja o objetivo do 
trabalho apontar possíveis paradigmas que estejam associados à definição de região aplicada no 
artigo de Samuel Huntington é importante destacar a precariedade nocional do artigo. 
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Os princípios de localização e extensão, aplicados na linguagem cotidiana do senso comum, 
são desconsiderados, principalmente levando-se em conta o mapa produzido por Huntington. 
A extensão dúbia e os limites concebidos sem uma base teórica que a sustente, deslegitimam as 
regiões produzidas. Ainda que o autor reconheça essa deficiência, assumir um esforço no sentido 
de produzir uma região, do ponto de vista conceitual, daria legitimidade ao seu trabalho. 

RESULTADOS FINAIS

As mudanças na esfera geopolítica mundial, impulsionadas pelo final do período da Guerra 
Fria, foram as condicionantes ideais para novas análises a respeito da redefinição de estruturas e 
processos que, durante várias décadas, permaneceram polarizadas pelo conflito entre Estados Unidos 
e União Soviética. Nesse sentido, o artigo de Samuel Huntington, O Choque de Civilizações propõe, 
a partir da constatação clara da alteração da natureza dos conflitos, uma regionalização mundial 
que atente para as divergências étnicas e culturais responsáveis pelos conflitos. Adentrando em 
domínios das Ciências Humanas, o autor se apropria de determinados conceitos, como Civilização 
e Cultura. As críticas levantadas, nesse sentido, apontam para possibilidades de rever determinadas 
formulações. Nesse sentido, a leitura de Edward Said serve como contraponto capaz de atender 
as indagações sobre a validade do critério civilizacional como elemento norteador e definidor das 
regiões.

A pesquisa não assume a função de encerrar a discussão sobre as possibilidades e críticas 
associadas ao artigo de Samuel P. Huntington, O Choque de Civilizações. Pelo contrário, o objetivo 
é suscitar que reflexões sejam produzidas a partir dos elementos aqui levantados e servirem de 
estímulo a novas pesquisas.
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RESUMO. O termo BRICS apesar de ilustrar corretamente a crescente relevância econômica que as cinco principais 
potências emergentes adquiriram nas duas últimas décadas, não considera as escalas de ação e a estratégias de 
inserção diferenciadas de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul no Sistema Mundial. O presente trabalho parte 
do pressuposto de que toda análise sobre o Sistema Mundial necessita de uma reflexão teórica acerca do tempo e 
do espaço, o que permite a interpretação e a distinção entre os fenômenos conjunturais, os movimentos cíclicos 
e as transformações estruturais de longa duração como proposto por Fernand Braudel. Também deve relacionar 
e hierarquizar fatos e conflitos locais, regionais e globais, a partir de uma análise multi-escalar (LACOSTE, 1976; 
CASTRO, 1995). A teoria do universo em expansão e a tese da explosão expansiva (FIORI, 2008), também fornecem uma 
grande contribuição. Por fim, este trabalho considera que os Estados Unidos desempenham um papel fundamental 
no (re)desenho deste Sistema Mundial contemporâneo, pois é a relação simbiótica entre a globalização financeira 
vitoriosa dos EUA e a expansão econômica chinesa que impulsiona a transformação expansiva do Sistema Mundial, 
a partir da década de 1970.

Palavras-chave. BRICS, Sistema Mundial, Geopolítica.

ABSTRACT. The term BRICS although illustrates properly the growing economic relevance obtained by the five major 
emerging powers on the last two decades, does not consider the scales of action and the singularities on the strategies 
for the insertion in the World System made by Brazil, Russia, India, China and South Africa. This paper assumes that 
all the analysis made to understand the World System requires a theoretical consideration about time and space, 
allowing the interpretation and the distinction between the conjuncture phenomena, the cyclical movements and the 
long-term structural changes as proposed by Fernand Braudel. Plus it is important to relate and rank the local, the 
regional and the global phenomena by a multiple scale of analysis (LACOSTE, 1976; CASTRO, 1995). The theory of 
the expanding universe and thesis of the expanding explosion (FIORI, 2008), also provide a great contribution to this 
work. Finally, this paper considers that the United States play a key role in the (re)design of the contemporary World 
System, by the symbiotic relationship established between the victorious financial globalization wave commanded 
by the USA, and the Chinese economic expansion that together drives the expansive transformation of the World 
System since the 1970’s decade.  

Keywords. BRICS, World-System, Geopolitics.

APRESENTAÇÃO DO TEMA

O presente trabalho tem como objetivo analisar a importância do principal grupo de países 
emergentes, os BRICS – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul – no (re)desenho do espaço 
econômico e da geopolítica Internacional contemporâneos. O termo cunhado pelo economista Jim 
O’Neill no início do século XXI, apesar de ilustrar corretamente a crescente relevância econômica 
que as cinco principais potências emergentes adquiriram nas últimas décadas, desconsidera as 
formas diferenciadas de inserção destes países no Sistema Mundial. 

LOCALISMO, NACIONALISMO, REGIONALISMO E GLOBALISMOEIXO III
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A ascensão econômica da China, a partir da década de 1970,  que somada aos insucessos 
da política externa dos EUA para o Oriente Médio e à atual crise econômica e financeira mundial 
cujo epicentro foi a economia americana levam alguns analistas internacionais a apontarem uma 
transformação estrutural já em curso no Sistema Mundial, com uma provável sucessão da liderança 
dos EUA para a China como apresentado por Giovanni Arrighi. Entretanto, outros analistas apontam 
para o contrário, justamente para o fortalecimento do poder econômico (financeiro), tecnológico 
e militar dos EUA, como é o caso de José Luís Fiori.

O acelerado crescimento econômico chinês tem consolidado o país como um dos principais 
mercados do mundo para os produtos primários produzidos pelos países latino-americanos, 
africanos, do Oriente Médio e da Ásia. Consequentemente, os países exportadores de commodities 
agrícolas, energéticas, minerais e metálicas experimentaram uma rápida aceleração das suas 
vendas para o exterior, em especial para a China. Resultando num maior crescimento econômico 
que ampliou a capacidade fiscal destes Estados, reduzindo a sua vulnerabilidade externa, como 
são ilustrativos os casos do Brasil, da Rússia e da África do Sul, a partir dos anos 2000. Em menor 
grau do que a China, mas não menos impressionante, a Índia também experimenta uma projeção 
da sua relevância econômica e geopolítica como um importante player.  

O início do século XXI marca o renascimento da competição entre as economias nacionais. Países 
como a Rússia, China, Índia, Brasil e África do Sul passam a competir pela supremacia econômica 
regional. O entendimento desta geopolítica das nações torna-se essencial para a compreensão do 
Sistema Mundial contemporâneo (FIORI, 2007).

PROBLEMÁTICA

Para identificar a existência de uma mudança estrutural em curso, ou não, no Sistema 
Mundial é preciso buscar os elementos que fornecem uma correta interpretação e compreensão 
deste processo. Portanto, quais são os elementos que explicariam uma possível transformação 
estrutural no Sistema Mundial contemporâneo? Como se dá a inserção no Sistema Mundial dos 
países que compõem o grupo dos BRICS? 

INTERLOCUÇÃO TEÓRICO-CONCEITUAL

Este trabalho considera que toda interpretação geopolítica deve necessariamente combinar 
em suas análises elementos demográficos, econômicos, culturais, políticos e naturais “cada qual 
deles devendo ser visto na sua configuração espacial particular” (LACOSTE, 1976, p. 126). 

Ao analisarmos as dinâmicas em curso no Sistem Mundial é imprescindível a incorporação 
de um sólido referencial teórico-conceitual a respeito do tempo e do espaço em nossos trabalhos. 
O que possibilita interpretação dos fenômenos conjunturais, dos movimentos cíclicos e das 
transformações estruturais de longa duração. Além, é claro, de relacionar e hierarquizar fatos e 
conflitos locais, regionais e globais (FIORI, 2007). 

Neste sentido é preciso resgatar a ideia dos diferentes tempos históricos, como proposto por 
Fernand Braudel: (I) o tempo breve, da vida política imediata; (II) o tempo cíclico, da vida econômica 
e; (III) o tempo da longa duração que representa as grandes estruturas históricas. Estes tempos se 
revelam simultaneamente, portanto, sua perfeita distinção é fundamental para a interpretação 
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dos processos representativos das transformações estruturais no Sistema Mundial (FIORI, 2008).
A análise espacial, por sua vez, precisa incorporar o raciocíonio em níveis de análise que 

permitem identificar elementos próprios a cada escala que contribuem para a compreensão do 
fenômeno na sua totalidade (LACOSTE, 1976). Diferentes escalas de observação/ concepção 
apontam para mudanças de conteúdo e de sentido do próprio fenômeno (CASTRO, 1995). As 
interações entre as diversas ordens de grandeza complementam a análise espacial do objeto de 
pesquisas (LACOSTE, 1976).  

A teoria do “universo em expansão” e a tese da “explosão expansiva” (FIORI, 2008, p. 22) 
fornecem o arcabouço teórico fundamental para a compreensão do funcionamento do Sistema 
Mundial (Quadro 1). Em primeiro lugar ocorre um “aumento da pressão competitiva dentro do 
universo, e depois uma grande explosão ou alargamento das suas fronteiras internas e externas” 
(FIORI, 2008, p. 22). O aumento da pressão competitiva deriva da expansão de uma ou várias 
potências líderes que produzem, como consequência direta desta pressão, uma ampliação da 
quantidade e intensidade das disputas dentro do Sistema Mundial, envolvendo também as demais 
unidades político-econômicas deste. Como resultado do aumento desta pressão ocorre a “explosão 
expansiva que projetou o poder destas unidades ou potências mais competitivas para fora de si 
mesmas, ampliando as fronteiras do próprio universo” (FIORI, 2008, p. 23).

A força motriz deste sistema é produto da combinação entre a “necessidade da conquista” e a 
“necessidade do excedente”. As primeiras unidades territoriais soberanas na Europa desenvolveram, 
a partir dos séculos XII e XIII, seus sistemas de tributação local e criaram suas próprias moedas 
para financiar suas guerras de conquista [permanente], consequentemente a “necessidade de 
financiamento transformou-se num multiplicador contínuo da dívida pública e dos tributos (...) 
alimentando um circuito virtuoso e original entre os processos de acumulação do poder e da riqueza 
dentro do território europeu” (FIORI, 2008: 26). A liderança deste Sistema Mundial inicia-se com 
Portugal e Espanha entre os séculos XV e XVI, passando para a Holanda durante o século XVII, a 
Inglaterra entre os séculos XVIII e XIX e os EUA desde o século XX.

A “explosão expansiva” deste Sistema Interestal surgido na Europa foi capaz de criar potências 
imperiais que internacionalizaram a economia – uma economia-mundo no lugar de uma economia 
mundial (BRAUDEL, 1987) – todavia, tanto estas potências imperiais quanto o capital que se 
internacionalizou não foram capazes de destruir a centralidade do Estado e da economia nacional. 
Não existiriam, portanto, “capital nem capitalismo sem a mediação nacional do poder, do território e 
da moeda [nacionais] (...), [portanto], existem sempre capitais nacionais que se internacionalizaram 
sem perder seu vínculo e sua referência com alguma moeda nacional” (FIORI, 2008, p. 33).
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Quadro 1 - resumo das 11 teses propostas por Fiori (2007)

I Sistema político mundial atual Resultado da conquista e expansão de alguns Estados Europeus que delimitaram 
fronteiras e criaram colônias.

II Sistema econômico mundial atual Produto da expansão competitiva e conquistadora de algumas economias 
nacionais europeias que se internacionalizaram.

III Originalidade da força vitoriosa 
dos Estados Europeus

(a) Consequência da articulação econômica: Estado e burguesia que gera uma 
máquina de acumulação; (b) Situação de permante competição entre os Estados.

IV “Quem não sobe cai” (ELIAS, 1936 
apud FIORI, 2007: 79)

A guerra, ou a preparação para ela, é a principal atividade destes Estados 
europeus, sendo contraditoriamente uma força destrutiva e articuladora: uma 
integração destrutiva.

V Necessidade permanente de 
conquista e controle

(a) de posições monopólicas de poder e riqueza; (b) sobre territórios cada 
vez mais amplos, até o limite teórico da monopolização absoluta (política e 
econômica).

VI Monopolização e centralização 
absolutas não ocorrem

As mesmas forças que atuam na direção de um poder global, também atuam no 
fortalecimento dos demais poderes e capitais nacionais, pois sem competição 
não há como o Estado monopolizador seguir ampliando o seu poder.

VII Existência de um núcleo central 
(core) no Sistema

Composto historicamente por não mais do que 6 ou 7 sócios que colocam 
barreiras à entrada de novos players e que apesar de competirem mantém 
relações complementares entre si.

VIII Relação entre Estado e capital 
nacional

Seus interesses em alguns momentos podem não ser convergentes, entretanto, 
quando na escassez de recursos essenciais para ambos esta aliança se fortalece 
até o limite do enfrentamento conjunto em guerras.

IX Expansão do Sistema Mundial

(a) Sistema Político Mundial: até o séc. XVIII, restrito aos Estados europeus, 
agrega os Estados americanos no séc. XIX e os africanos e asiáticos no séc. 
XX; (b) Sistema Econômico Mundial: economias coloniais sempre estiveram 
incluídas na DIT, pelas necessidades das metrópoles europeias, e foram 
mantindas em sua maioria, na condição de países periféricos

X Universalização do Sistema 
Mundial

Apenas ao final do séc. XX com a universalização da organização política e 
territorial do “Estado-nação”.

XI
Futuro do Sistema Mundial deve 
ser analisado a partir de quatro 

considerações preliminares

(a) Neste universo em expansão, não há possibilidade lógica de paz perpétua, 
nem de mercados equilibrados e estáveis; (b) Potências líderes serão sempre 
expansionistas; (c) O hegemon é sempre desestabilizador da própria ordem 
econômica; (d) a liderança do Sistema estará sempre com os Estados-Economias 
nacionais expansivos e conquistadores.

Fonte: Fiori (2007)

Para Giovanni Arrighi, a década de 1970 marca o início de uma crise estrutural para os EUA 
cujo desfecho, ou crise terminal, se daria nas primeiras décadas do século XXI, sendo a China a 
sua provável substituta (ARRIGHI, 1994; 2007). Immanuel Wallerstein, por sua vez, também crê 
que os anos 1970 marcam o início de uma crise estrutural enfretada pelos EUA, entretanto seu 
prognóstico é diferente. Para Wallerstein a crise americana se transformou numa crise do prórpio 
Sistema Mundial (WALLERSTEIN, 1984; 2002).

Para José Luís Fiori, pelo contrário, a crise de 1970 não teria enfraquecido o poder dos EUA. 
Ele argumenta que: (I) os EUA apesar de terem se tornado os grandes devedores da economia 
mundial, a partir da década de 1970, não sofreram um desequilíbrio macroeconômico fatal. (II) 
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O fim do Sistema de Bretton-Woods possibilitou aos EUA abandonarem a conversibilidade do 
dólar em ouro, permitindo ao país o exercício de um poder monetário e financeiro sem paralelos. 
(III) A desregulação do sistema financeiro, visto como um sinal de fraqueza, permitiu aos EUA 
articular os ativos financeiros acumulados em todo o mundo –  em paritcular após os choques do 
petróleo na década de 1970 –  fundamentais para a globalização do capital financeiro dos Estados 
Unidos. (IV) O fracasso militar durante a Guerra do Vietnã permitiu aos EUA (re)desenharem as 
suas estratégias geopolíticas, em particular, a partir aproximação com a China o que antecipou o 
fim da União Soviética redefinindo a geopolítica mundial neste início de milênio (FIORI, 2008).

A crise financeira que assolou a economia americana em 2008, embora tenha se tornado uma 
crise global, esteve longe de ameaçar a centralidade do dólar e da economia americana, pois como 
a dívida externa americana é em dólar, o país pode determinar de maneira unilateral – a partir 
da política monetária do Federal Reserve (FED) – as taxas de juros que irão incidir sobre a sua 
dívida pública. Como a sua dívida é o ativo financeiro de maior liquidez em dólar, ela é também o 
ativo de reserva mais importante dentro do sistema financeiro internacional (SERRANO, 2008). 

Portanto, a mudança estrutural em curso não estaria relacionada com uma crise terminal 
dos EUA, mas com uma estratégia tomada pelos Estados Unidos que abandonaram a “hegemonia 
benevolente”  que predominou durante o pós-Segunda Guerra Mundial e a década de 1970, passando 
a se empenhar numa tentativa de domínio global (FIORI, 2008, p. 36). Esta estratégia acaba por 
ampliar a pressão competitiva em todo o mundo expandido, consequentemente, as suas fronteiras 
internas e externas. Observamos assim, a (re)ativação de novos e antigos players, notadamente: a 
Rússia, a China, a Alemanha, o Japão e algumas potências regionais relevantes como são os casos: 
da Índia, do Brasil, do Irã, da Turquia e da África do Sul (FIORI, 2007; 2008).

RESULTADOS PARCIAIS

Apesar das semelhanças existentes entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (BRICS) 
em razão da posição de destaque que estes países ocupam em termos demográficos, de extensão 
territorial e de relevância econômica no mundo contemporâneo, torna-se cada vez mais evidente 
que as formas de inserção no Sistema Mundial, a capacidade de desenvolvimento tecnológico de 
ponta, os interesses geoestratégicos e fundamentalmente as escalas de ação (CASTRO, 2005) destes 
países são cada vez mais divergentes. 

Após a dissolução da União Soviética (URSS) em 1991, a Rússia experimentou uma profunda 
crise econômica, política, social, demográfica e ideológica durante toda a década de 1990 (gráficos 
1 e 2). O país adquiriu o status de grande derrotado da Guerra-Fria, tendo perdido grande parte do 
seu território, da sua população e da sua área de influência econômica e geopolítica (HOBSBAWN, 
1995). 

A década de 2000 marca o (re)fortalecimento político, econômico e militar da Rússia, 
consequência das exportações óleo e gás-natural (O&G) – além de armas e equipamentos militares 
– que ampliaram de maneira significativa a capacidade fiscal do Estado (gráfico 3), reduzindo sua 
vulnerabilidade externa e ampliando sua capacidade de organização, controle e gestão do território 
nacional. Progressivamente a Rússia vai reconstruindo a sua antiga área de influência na Europa 
Oriental e na Ásia Central, o que evidentemente (re)coloca o país em choque com os interesses 
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Gráfico 1 - Evolução do PIB da Rússia em milhões de dólares correntes entre 1992-2013

Fonte: UNCTAD

Gráfico 2 - Evolução da População da Rússia entre 1992 e 2013

Fonte: UNCTAD

geopolíticos dos EUA. A atual crise na Ucrânia – a qual este trabalho não tem a pretensão de se 
aprofundar – é bastante representativa desta dinâmica de conflito entre os interesses norte-
americanos e russos para a região.

A aliança estratégica entre a China e os EUA, iniciada na década de 1970, está por trás da 
mudança estrutural em curso no sistema mundial e do aumento da pressão competitiva que 
percebe-se no mundo, em especial a partir dos anos 2000 (gráficos 4 e 5). A China, após mais de 
três décadas de acelerada expansão econômica conjuga de maneira simbiótica os seus interesses 
econômicos e geopolíticos. O papel do Estado chinês na condução desta articulação geoestratégica 
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é fundamental. Neste sentido, o país tem investido maciçamente na modernização do seu arsenal 
bélico-militar, no treinamento das suas forças armadas, no desenvolvimento e ampliação da sua 
marinha de guerra – fundamental para o comércio exterior do país –, na tecnologia aeroespacial e 
num moderno sistema balístico, além de possuir um dos principais arsenais nucleares do mundo 
(FIORI, 2007; 2008). Entretanto, o país ainda depende de tecnologia militar estrangeira, em 
especial da Rússia, em certos setores (ZAJEC, 2008).

Gráfico 3 - Evolução das exportações da Rússia entre 2000 e 2012

Fonte: UNCTAD

Gráfico 4 - Evolução do PIB da China entre 1970 e 2013

Fonte: UNCTAD
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Gráfico 5 - Evolução das Exportações e Importações da China entre 1995 e 2013

Fonte: UNCTAD

A China passa a ser um player cada vez mais atuante no continente africano disputando com 
os EUA, a Índia e as antigas potências coloniais europeias o acesso à commodities alimentícias, 
minerais e energéticas. A China também tem se consolidado como um dos principais mercados 
para os produtos primários produzidos pelos países latinoamericanos, com destaque para a soja 
e a carne produzidas no Brasil e na Argentina, os minérios extraídos no Brasil, no Chile e no Peru 
e o petróleo na Venezuela (UNCTAD; ISEMAR, 2009). No Oriente Médio, a crescente demanda 
chinesa por energia a tem aproximado de países como o Irã. Esta aproximação se traduz numa 
influência cada vez mais ativa da China no Oriente Médio, consequentemente, como os episódios 
da guerra civil na Síria e o polêmico programa nuclear do Irã demonstram, os EUA não são capazes, 
apesar de contar com os meios militares necessários, de agir na região de maneira unilateral sem 
dialogar com a Rússia e agora com a China.

É justamente na Ásia que o projeto de expansionista chinês torna-se mais evidente. A China 
tem (re)afirmado suas ambições marítimas – econômicas e geopolíticas – nos Oceanos Índico e 
Pacífico. O objetivo é, evidentemente, o de controlar os corredores marítimos vitais para o seu 
desenvolvimento econômico, mas é também o de definir os limites marítimos em litígio com os 
seus vizinhos – a China reivindica o domínio sobre aproximadamente 4 milhões de km2 de mar 
territorial – um dos territórios em disputa envolve Taiwan; Já um segundo, as ilhas Diaoyu ou 
Senkaku (em japonês), estima-se que este território marítimo em litígio com o Japão poderia 
conter mais de 200 bilhões de metros cúbicos de gás, um fato complicador é que os EUA possuem 
uma base militar neste arquipélago1.

1 A China também disputa com Taiwan, Vietnã, Filipinas, Malásia, Brunei e Indonésia a soberania sobre as ilhas Spratly (Nansha, em chinês) 
e sobre o arquipélago das Pratas (Dongsha, para os chineses). E vem disputando com Vietnã e Taiwan o domínio do arquipélago das Paracel 
(Xisha). Fonte: Olivier Zajec: “Pequim reafirma suas ambições Navais”. Le Monde Diplomatique Brasil: 04 de Setembro de 2008.
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Todavia, o projeto mais audocioso de Pequim é o colar de pérolas que consiste na construção 
de uma série de bases distribuídas de maneira sistemática ao longo de todo o litoral do oceano 
Índico, desde a litoral africano até Bangladesh, o que evidentemente gera tensões com a Índia que 
também ambiciona a hegemonia no Oceano Índico2. 

A Índia, por sua vez, foi obrigada a incorporar a realpolitik após as guerras contra a China e o 
Paquistão e após o domínio da tecnologia nuclear pela China, acontecimentos estes que datam da 
década de 1960. A Índia, portanto, não apresentaria – numa primeira análise – as características 
comuns das potências expansivas e sim de um Estado que foi obrigado a se armar para poder se 
proteger. Atualmente, tem o controle de tecnologias militares de ponta – como: um moderno 
sistema de mísseis e de um arsenal nuclear – além de possuir a 3ª maior força armada do mundo, 
sendo uma das mais bem treinadas da Ásia (FIORI, 2007; 2008). Um fato extremamente relevante 
é a crescente aproximação entre a Índia e os EUA, um contraponto a estratégia da China de cercar 
a Índia a partir de alianças com o Paquistão, o Sri Lanka, a Brimânia e Bangladesh (ZAJEC, 2009).

A acelerada expansão econômica indiana a partir dos anos 2000 (gráfico 6) ocorre de maneira 
simultânea e conjunta com os seus interesses geopolíticos. A Índia rapidamente se tornou um dos 
maiores importadores de petróleo do planeta (UNCTAD; ISEMAR, 2009). Consequentemente o país 
tem estreitado suas relações comerciais, econômicas e diplomáticas com os países exportadores de 
petróleo do Oriente Médio e da África Subsaariana de forma a assegurar a sua segurança energética. 
Neste sentido, o Estado desempenha um papel central, em especial na modernização e expansão da 
marinha de guerra – o país tem se esforçado no desenvolvimento dos seus submarinos nucleares3 

– e no apoio às estratégias das empresas estatais e de capital privado indianas em todo o mundo. 
Embora, seu processo de abertura econômica e comercial tenha se dado mais tardiamente, 

em comparação com a China, a Índia já desponta como detentora de tecnologia de ponta em alguns 
segmentos da indústria. As exportações do país que eram próximas de US$ 31 bilhões em 1995 
ultrapassarm os US$ 335 bilhões em 2013 (UNCTAD).

O Brasil também experimentou a partir dos anos 2000 uma aceleração no ritmo de crescimento 
econômico em relação às duas décadas anteriores (gráfico 7). Este crescimento esteve associado 
às exportações de commodities agrícolas, como a soja e carne bovina e; minerais como o minério-
de-ferro. As exportações brasileras saltaram de aproximadamente US$ 46 bilhões em 1995 para 
US$ 242 bilhões em 2013 (UNCTAD; ISEMAR, 2009). Evidentemente, a contribuição da China 
é de suma relevância. O que possibilitou a ampliação da capacidade fiscal do Estado brasileiro e a 
acumulação de reservas internacionais da ordem de US$ 370 bilhões em 2013 (UNCTAD).

Paralelamente, o país se consolida como o segundo (2º) maior exportador de alimentos do 
mundo – atrás apenas dos EUA, posto que deverá ocupar nos próximos anos – e num dos maiores 
exportadores de minérios. O Brasil também poderá se tornar um importante player no tabuleiro 
energético internacional na próxima década com o início da exploração de petróleo na camada 
pré-sal. Soma-se também, o controle da região Amazônica e do potencial ainda desconhecido de 
recursos naturais existentes neste território (BECKER & EGLER, 1992). 

Entretanto, apesar da crescente projeção internacional do Brasil a partir dos anos 2000, em 
especial com os crescentes investimentos brasileiros na América do Sul e na África Subsaariana, o 
2 Olivier Zajec: “Pequim reafirma suas ambições Navais”. Le Monde Diplomatique Brasil: 04 de Setembro de 2008.
3 Olivier Zajec “A Nova Força da Índia”. Le Monde Diplomatique Brasil: 09 de Setembro de 2009.
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Gráfico 6 - Evolução do PIB da Índia entre 1970 e 2013

Fonte: UNCTAD

Gráfico 7 - Evolução do PIB do Brasil entre 1970 e 2013

Fonte: UNCTAD

país ainda não apresenta os elementos necessários para incorporar a realpolitik em sua estratégia de 
inserção internacional. Devido fundamentalmente à baixa “capacidade de coordenação estratégica 
do desenvolvimento econômico com uma política externa de afirmação do poder brasileiro em 
escala internacional” (FIORI, 2008: 64). A África do Sul, destaca-se como a mais pujante economia 
além de possuir o principal parque industrial do continente africano. Representa parte expressiva 
da população, do PIB e do comércio internacional da África Subsaariana e tem se destacado na 
exportação de commodities minerais, o que vem alavancando a economia nacional nas últimas 
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décadas (gráfico 8). As exportações do país que da ordem US$ 27 bilhões em 1995 cresceram para 
cerca de US$ 95 bilhões em 2013 (UNCTAD; ISEMAR, 2009). 

Gráfico 8 - Evolução do PIB da África do Sul entre 1970 e 2013

Fonte: UNCTAD

Nos próximos anos a África do Sul continuará a desempenhar um importante elo de ligação 
entre a América do Sul e a África Subsaariana, além de se consolidar como o principal interlocutor 
regional para os assuntos da África Subsaariana. Desde a sua democratização, sob liderança de 
Nelson Mandela, a África do Sul envolveu-se em quase todas as negociações de paz no continente, 
“mas sem jamais apresentar nenhum traço expansivo ou disposição para uma luta hegemônica 
dentro da África” (FIORI, 2007: 104). Portanto, devido ao seu histórico segregacionista e belicista 
que vigorou durante o regime do apertheid é muito pouco provável que o país experimente nas 
próximas décadas uma (re)ativação de um projeto de hegemonia bélico-militar na região da África 
Subsaariana.

As reflexões preeliminares apontam, portanto, para a interpretação no: (I) Tempo breve 
para uma crise de liderança dos EUA; (II) Tempo cíclico para uma sucessão de bolhas especulativas 
desde a desregulação do sistema financeiro americano na década de 1980, sendo a última delas a 
crise imobiliária (sub-prime) em 2008, entretanto nenhuma delas foi capaz de lançar a economia 
americana numa recessão profunda e duradoura; (III) tempo da longa duração, os insucessos militares 
recentes dos EUA e a expansão econômica da China, não representam o prenúncio de uma crise 
terminal dos EUA, mas de uma transformação no Sistema Mundial, iniciada na década de 1970 
sob a liderança dos EUA (FIORI, 2008).

Esta transformação engloba a relação simbiótica entre a globalização financeira vitoriosa 
dos EUA e a espetacular expansão econômica chinesa. Ela possibilita a emergência de um novo 
pólo de poder geopolítico e econômico que é a China. E, é justamente esta relação simbiótica que 
produz um aumento da pressão competitiva anunciando uma nova explosão expansiva do Sistema 
Mundial (FIORI, 2007; 2008). 
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O núcleo central deste Sistema seria composto pelos EUA, Rússia e China. Já o seu núcleo 
secundário pela Alemanha – que juntamente com os EUA foi a grande vitoriosa com o fim da 
Guerra Fria e que dará continuidade a sua ostopolitik  aproximando-se cada vez mais da Rússia – e 
por um Japão que certamente se sente pressionado quanto às ambições expansionistas chinesas. 
Por fim, teríamos um grupo de potências regionais como a Índia, o Brasil, a África do Sul e o Irã 
que ainda não serão poderes globais durante algum tempo e cujo aumento de poder se dará em 
escalas diferentes (FIORI, 2007; 2008).
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AS NOVAS PERSPECTIVAS DA INTEGRAÇÃO NA AMÉRICA DO SUL

NEW PERSPECTIVES OF INTEGRATION IN SOUTH AMERICA
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ricardoluigi@ige.unicamp.br

RESUMO. O presente estudo pretende demonstrar de que forma as organizações regionais e multilaterais na América 
do Sul estão redefinindo seus espaços (geo) políticos e econômicos na atualidade. No século XXI, alguns eventos 
marcaram o reordenamento dos “blocos de poder” na América Latina, entre os quais podemos citar: os atentados 
de 11 de setembro, diminuindo o poder coercitivo dos EUA na região; a não conclusão da rodada Doha da OMC; o 
“giro a la izquierda”, com a eleição de uma série de presidentes de esquerda na América Latina; a maior demanda 
internacional pelas commodities agrícolas, minerais e energéticas; a ascensão chinesa, que suscitou novas parcerias 
comerciais com o país asiático; a crise econômica mundial iniciada em 2008. Percebem-se, portanto, mudanças nas 
relações entre os países sul-americanos e seus respectivos agrupamentos. Desde o fim da Guerra Fria houve uma 
primeira onda de globalização no continente, da qual a regionalização foi um fenômeno importante. Entretanto, 
de uma ideia de globalização que sugere inevitabilidade e ajustamento passivo avançou-se para a compreensão de 
um cenário de interdependência complexa, prevendo reciprocidade e dependência negociada. Nesse contexto, de 
2001 para cá há uma nova onda de regionalização na América Latina, especialmente na América do Sul. As novas 
perspectivas da integração buscam superar a integração meramente pela relação comercial, objetivando uma relação 
mais complexa e produtiva. Nesse âmbito vê-se iniciativas como o fortalecimento do Mercosul, a UNASUL e suas novas 
institucionalidades (Banco do Sul, CDS, COSIPLAN etc) e a CELAC (criada em 2010) - A Comunidade dos Estados 
Latinoamericanos e Caribenhos – herdeira da CALC (2008), que congrega 32 países da América Latina.

Palavras-chave. Integração Regional, América do Sul, Desenvolvimento Econômico. 

ABSTRACT. This study aims to demonstrate how the regional and multilateral organizations in South America are 
redefining their (geo) political and economic spaces nowadays. In the 21st century, some events marked the reordering 
of the “power blocs” in Latin America, among which we can mention: the attacks of September 11th, decreasing the 
coercive power of the United States in the region; failure to complete the Doha round of the WTO; “left turn”, with 
the election of a number of leftist presidents in Latin America; the increased international demand for agricultural, 
mineral and energy commodities; China’s rise, raising new trade partnerships with the Asian country; the global 
economic crisis that began in 2008. Thus, changes in relations between South American countries and their groupings 
are therefore noticeable. In the end of the Cold War a first wave of globalization took place on the continent, of which 
regionalization was an important phenomenon. However, an idea that suggests the inevitability of globalization 
and passive adjustment have evolved to the understanding of a scenario of complex interdependence, predicting 
reciprocity and negotiated dependence. In this context, since 2001 there’s a new wave of regionalization in Latin 
America, especially in South America. The new integration perspectives are overcoming the “merely by commercial 
relations” integration, aiming at a more complex and productive relationship. In this context we can observe initiatives 
like the strengthening Mercosur, the UNASUR and its new institutions (Bank of the South, CDS, COSIPLAN etc) 
and the CELAC (created in 2010) - The Community of Latin American and Caribbean States - heir to CALC (2008), 
which brings together 32 Latin American countries.

Keywords. Regional Integration, South America, Economic Development.
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APRESENTAÇÃO DO TEMA

A integração regional passou por diversas fases ao longo do século XX e vem sofrendo 
modificações estruturais ainda no século XXI. Torna-se importante, portanto, repensar os esquemas 
teóricos que enquadram as organizações regionais e multilaterais na América do Sul, que estão 
gerando grandes transformações geopolíticas/ geoeconômicas na atualidade. Assim como cada 
potência hegemônica baseou sua ordem mundial em uma grande instituição (a Holanda no 
Tratado de Westfália, a Inglaterra no Congresso de Viena, e os EUA em Bretton Woods), os países 
emergentes parecem buscar a integração regional como estratégia de desenvolvimento, fazendo 
dessa nova fase de regionalização uma base para uma maior inserção internacional.

Os modelos de integração regional surgem no pós 2ª. Guerra Mundial. A integração regional 
no mundo inspira-se no modelo europeu (iniciado com a Comunidade Europeia do Carvão e do 
Aço, de 1951, passando para Mercado Comum Europeu e desembocando na atual União Europeia, 
com 28 países e 10 candidatos). Apesar de não existir um consenso sobre o assunto, a maior parte 
dos autores concorda que existem entre quatro e seis modelos de integração, variáveis de acordo 
com o seu aprofundamento (cinco deles podem ser vistos na Tabela 1).

 
Tabela 1 – Principais tipos de integração regional

CARACTERÍSTICAS

ACORDO DE 

PREFERÊNCIAS 

COMERCIAIS

ÁREA DE LIVRE-

COMÉRCIO

UNIÃO 

ADUANEIRA

MERCADO 

COMUM

UNIÃO 

MONETÁRIA

Redução de tarifas entre os participantes:

Parcial

Total

•
• • • •

Tarifação em relação a terceiros países:

Diferenciadas

Iguais

• •
• • •

Políticas Macro Comuns:

Câmbio

Monetária

Fiscal

Regulação de Capital e Trabalho

• •
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Livre Mobilidade de fatores

entre países participantes
• •

Autoridade Monetária Comum •

Fonte: (BAUMANN, 2013: 10).

Os seis tipos comumente citados, em ordem de aprofundamento, são: área de preferência 
tarifária, zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união econômica e monetária 
e união política.



AS NOVAS PERSPECTIVAS DA INTEGRAÇÃO NA AMÉRICA DO SUL 735

diagramação: letra1@editoraletra1.com

Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 733-739. ISBN 978-85-63800-17-6

A regionalização foi uma primeira “onda” da globalização. A ideia de globalização, para 
alguns autores, sugere inevitabilidade e ajustamento passivo. Já para a teoria da interdependência 
complexa, o sistema mundial como organizado sugere reciprocidade e dependência negociada 
(KEOHANE, R. e NYE, J. 1977). 

De 2001 para cá há uma nova onda de regionalização na América Latina, especialmente na 
América do Sul. No século XXI, alguns eventos marcaram o reordenamento dos “blocos de poder” 
na América Latina: atentados de 11 de setembro diminuindo o poder coercitivo dos EUA na região; 
“giro a la izquierda”: eleição de uma série de presidentes de esquerda na América Latina; maior 
demanda internacional pelas commodities agrícolas, minerais e energéticas; parceria comercial 
com a China; crise econômica mundial iniciada em 2008.

As novas perspectivas para a integração na América Latina compreendem:

• O fortalecimento do Mercosul (Mercado Comum do Cone Sul) – entrada da Venezuela 
aumenta o mercado interno consumidor.

• a criação da UNASUL - A União de Nações Sul-Americanas (UNASUL) é formada pelos 
doze países da América do Sul. Criada em 2008, entrou em vigor em 2011. Organização 
abrangente – Banco do Sul, CDS, COSIPLAN etc.

• a fundação da CELAC (criada em 2010) - A Comunidade dos Estados Latinoamericanos 
e Caribenhos – herdeira da CALC (2008), congrega 32 países da América Latina.

• a possibilidade de ALADI: criada em 1980, é uma continuação da ALALC da década de 
60. Tem como meta a criação de um mercado comum.

• ALBA (criada em 2004) -  Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América – Venezuela, 
Bolívia, Equador, Cuba e outros países da América Central.

• Aliança do Pacífico (estabelecida em 2012): Chile, Colômbia, México e Peru. 
• Outras organizações: OEA, OTCA, Grupo do Rio.
• Avanço da cooperação SUL-SUL.

INTERLOCUÇÃO TEÓRICO CONCEITUAL

O presente trabalho é parte de um projeto maior que pretende realizar o diálogo entre as teorias 
do desenvolvimento, do campo das ciências sociais, as teorias da integração regional, presentes 
na economia, nas relações internacionais e na geografia, e do corpus teórico mais específico da 
geografia no tocante ao desenvolvimento regional e à geografia política.

A prospecção inicial vem das teorias do desenvolvimento no campo das ciências sociais e seu 
rebatimento nas relações internacionais, consubstanciado nas Teorias da Dependência.

As Teorias da Dependência – podendo ser assim chamadas dado o grande número de 
autores e contribuições – foram bastante influenciadas pela teoria do imperialismo Leninista, que 
transpunha o Marxismo para as Relações Internacionais, e via as Relações Internacionais como 
as Relações entre Estados Nacionais que se diferenciam por sua posição no sistema ou por seus 
recursos de poder.

Os diversos teóricos da teoria da dependência apontam o subdesenvolvimento como produto 
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do desenvolvimento das forças produtivas globais, ou melhor, das economias dos países do centro 
capitalista. Logo, os países subdesenvolvidos estão na situação de subdesenvolvimento porque é 
necessário que assim estejam para que seus excedentes econômicos sejam apropriados pelos países 
centrais. A dependência seria, portanto, fundamental para o funcionamento da economia mundial.

Com a maior inserção do Brasil e dos países latino-americanos em geral no sistema 
internacional, em meados do século XX, fez-se necessário construir um arcabouço teórico que 
fosse capaz de explicar os mecanismos que regulavam a inserção dependente desses países. Por 
isso surgiu, nos anos 1960, a Teoria da Dependência, um corpus teórico que buscava identificar 
as novas características do desenvolvimento socioeconômico da região. Ainda na década de 1970 
a teoria da dependência desembocou na teoria do sistema-mundo. A partir da globalização, essa 
perspectiva assume novos contornos, tentando ambientar a análise da política internacional como 
parte de um processo histórico mais global, buscando não só compreender, como fazer uma teoria 
social que sirva para a reinterpretação do mundo contemporâneo e de suas imbricações geopolíticas.

Embora não se constitua num corpo teórico homogêneo, abrigando, conforme visto, 
diversos autores, com diferentes escolas de pensamento e distintas concepções teóricas, a teoria 
da dependência não deve ser negligenciada no estudo da política internacional. Como expresso 
em Nogueira; Messari (2005: 128), 

o estudo das teorias (...) como a da Dependência, se restringiu aos currículos das matérias 
de desenvolvimento econômico ou de estudos regionais”. Portanto, os autores procuram 
“demonstrar que a atitude dominante na disciplina [Relações Internacionais] é equivocada”, 
pois o próprio Marx e os teóricos da dependência buscaram “integrar a análise do capitalismo 
em escala mundial ao exame das relações internacionais propriamente ditas.

Nesse sentido, percebe-se a importância da contribuição do marxismo para as relações 
internacionais. Segundo Nogueira; Messari (2005: 16), a contribuição do marxismo para as relações 
internacionais é muitas vezes desconsiderada “pelos manuais convencionais da disciplina por não 
desenvolver uma teoria de RI propriamente dita”.

Entretanto, de acordo com os mesmos autores, “a herança marxista, que enseja a análise das 
relações sociais em sua totalidade, rejeitando a separação entre economia e política” Nogueira; 
Messari (2005: 16), trouxe abordagens que “procuram integrar a dinâmica do capitalismo mundial 
ao estudo do funcionamento do sistema internacional”. Portanto, concluem os autores,

“A contribuição das teorias do imperialismo, da dependência e do sistema-mundo para a 
investigação sobre as causas da desigualdade e das assimetrias de poder nas relações internacionais 
é inegável e deveria merecer maior atenção dos estudiosos de RI tanto nos cursos de graduação e 
pós-graduação quanto nos debates acadêmicos” (NOGUEIRA; MESSARI, 2005: 16).

Lógica semelhante segue Coutinho (2012: 97) ao se referir à escassez da produção em relações 
internacionais no Brasil e na América Latina. Ao fazê-lo, reconhece a importância da teoria da 
dependência para o campo de RI, atestando que

Basicamente, além dos estruturalistas latino-americanos, apenas uma obra sobre Dependência 
e Desenvolvimento, de Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto, contribuiu com algo valioso 
para o debate internacional. Está na hora disso começar a mudar, aproveitando abordagens pós-
colonialistas, neodependentistas e quaisquer outras, desde que com qualidade. (COUTINHO, 
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2012: 97).

A teoria da dependência “representou um esforço crítico para compreender as limitações 
de um desenvolvimento iniciado num período histórico em que a economia mundial estava já 
constituída sob a hegemonia de enormes grupos econômicos e poderosas forças imperialistas 
(...)” (SANTOS, 2000: 26).

Compreendendo que desenvolvimento e subdesenvolvimento são resultados históricos do 
desenvolvimento do capitalismo, a teoria da dependência é um esforço de reflexão de teóricos 
da América Latina que percebem que seus países conquistaram independência política, mas 
permanecem dependentes economicamente. Essa teoria vai buscar as causas da manutenção da 
dependência e as formas de superá-la.

Para Santos (2000: 26), os antecedentes imediatos para a teoria da dependência são:

1. Crítica ao eurocentrismo implícito na teoria do desenvolvimento.
2. O debate latino americano sobre o subdesenvolvimento.

Com base nessas críticas, a teoria da dependência estabelece quatro premissas fundamentais 
(SANTOS, 2000: 26-27):

1. O subdesenvolvimento está conectado de maneira estreita com a expansão dos países 
industrializados;

2. O desenvolvimento e o subdesenvolvimento são aspectos diferentes do mesmo processo 
universal;

3. O subdesenvolvimento não pode ser considerado como a condição primeira para um 
processo evolucionista;

4. A dependência não é só um fenômeno externo, mas ele se manifesta na estrutura interna 
(social, ideológica e política); contribuição de Cardoso & Faletto (1977) para essa definição.

Recuperando o que já foi dito anteriormente, a teoria da dependência não foi fruto de 
apenas um autor, podendo ser agrupada em quatro principais correntes (escolas) de pensamento 
(SANTOS, 2000: 27-28):

a) A crítica estruturalista Cepalina (que descobre os limites de um projeto de desenvolvimento 
nacional autônomo): com teóricos como Oswaldo Sunkel, Celso Furtado e Raúl Prebisch.

b) Neomarxista: com teóricos como Theotônio dos Santos, Rui Mauro Maurini e Vania 
Bambirra.

c) Corrente fora das tradições marxistas: capitaneada por André Gunder Frank.
d) Corrente Marxista mais ortodoxa: que tem como principais representantes Fernando 

Henrique Cardoso e Enzo Faletto. Esta corrente é mais ortodoxa porque foi a que mais se ateve às lutas 
de classe dentro do país, diferente das outras que enfocavam mais as relações internacionais. Inclusive 
tomando esse aspecto com ponto fundamental para o desenvolvimento ou subdesenvolvimento 
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de um país.

Nas palavras de Cardoso; Faletto (1997: 141), a novidade da hipótese não está no reconhecimento 
de uma dominação externa - processo óbvio - mas na caracterização da forma que ela assume e 
dos efeitos distintos, com referência às situações passadas, desse tipo de relação de dependência 
sobre as classes e o Estado.

Essa última corrente diverge um pouco das outras porque esses autores demonstraram a 
debilidade da burguesia nacional e sua disposição em converter-se em associada menor do capital 
internacional. Dessa forma, aceitam a irreversibilidade do desenvolvimento dependente e a 
possibilidade de compatibilizá-lo com a democracia representativa.

Para Cardoso & Faletto (1977), os verdadeiros inimigos nacionais são o corporativismo e uma 
burguesia burocrática e conservadora – não são os países desenvolvidos -, que limitou a capacidade 
de negociação internacional do país dentro do novo patamar de dependência gerado pelo avanço 
tecnológico e pela nova divisão internacional do trabalho que se esboçou na década de 70.

Reestabelecendo as perspectivas da teoria da dependência, Santos (2000) assevera que os 
dependentistas previram, inclusive, a importância das integrações regionais na América Latina 
como caminho mais sólido para a integração regional de todo o continente.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Pretende-se, portanto, demonstrar de que forma a integração regional pode contribuir 
para que as economias em “catch up” alcancem o desenvolvimento, identificando e superando a 
lógica de dependência. Defende-se a ideia da integração regional como uma possibilidade mais 
adequada para os países em desenvolvimento adotarem “políticas e instituições mais adequadas 
ao seu estágio de desenvolvimento” (CHANG, 2004: 232).

Para Cardoso e Faletto (1977: 15), por mais que “os graus de diferenciação da estrutura 
social dos diversos países da região condicionem de forma diversa o crescimento econômico, não é 
suficiente substituir a interpretação econômica do desenvolvimento por uma análise sociológica”. 
É preciso que se faça uma análise integrada “que forneça elementos para uma resposta mais ampla 
sobre as possibilidades do desenvolvimento ou estagnação dos países latino-americanos e suas 
condições político-sociais”.

De acordo com Aravena (2012: 18), “O surgimento dessa nova forma de regionalismo, apesar 
de ter uma clara ênfase regional, ao mesmo tempo parece apontar a promoção em escala global o 
desenvolvimento de um multilateralismo cooperativo”.

É preciso encontrar uma organização para a integração regional na América Latina que 
supere a desconfiança da pouca eficiência, já que há uma ideia geral de que o grande número de 
organizações voltadas para a integração da América Latina atrapalhe o avanço das iniciativas.

Um diagnóstico bastante frequente entre especialistas do norte e também do sul é o de frustração 
com relação à experiência dos processos de integração latino-americano que alegadamente se 
fragmentaram em inúmeras iniciativas que se sobrepuseram, mas com fraca articulação entre 
elas e perda de eficiência e relevância em vista de suas expectativas iniciais. (LIMA, 2013: 176).
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Ainda em ARAVENA (2012: 61) encontram-se questionamentos sobre três desafios possíveis 
que a integração regional nessas paragens deve enfrentar nos próximos anos, e que, com a superação 
deles, poderá contribuir bastante para o desenvolvimento do nosso continente: contribuir para 
a promoção do desenvolvimento dos países da região, estabelecer mecanismos para se criar uma 
comunidade integrada latino-americana, e ser capaz, mais do que outras iniciativas de integração 
regional, de ter eficácia, com instituições que sejam realmente funcionais.
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A NOVA POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OS 
NOVOS CAMINHOS PARA A GESTÃO DO TERRITÓRIO

NEW NATIONAL POLICY OF REGIONAL DEVELOPMENT AND THE NEW PATHS TO 
TERRITORY MANAGEMENT 

RICARDO NAGLIATI TOPPAN

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”
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RESUMO. Em março de 2013, o Governo Federal realiza a 1ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional, 
onde reuniu representantes selecionados de diferentes setores da sociedade de todo o país, de sindicatos à ONGs, 
governo e universidades, no intuito de definir princípios e diretrizes que norteariam uma nova política regional para 
o país nos próximos anos. Esse artigo procura apresentar e discutir o processo de formação da Política Nacional de 
Desenvolvimento Regional (PNDR) no âmbito das teorias sobre o desenvolvimento regional/territorial (ARAUJO, 
1999; BENKO, 1996; BERCOVICCI, 2003; BOISIER, 2010; DALLABRIDA, 2013; DINIZ, 2009; FURTADO, 2003; 
PECQUEUR, 2005, OLIVEIRA, 2003, PIRES et al., 2011), elencando os desafios para a execução de um novo modelo de 
participação política e gestão do território como forma de diminuir as disparidades espaciais do território brasileiro. 
Tal debate fora iniciado em 2003 com a formulação de uma primeira PNDR, cuja principal contribuição, naquele 
momento, tenha sido redefinir as escalas de intervenção do poder público no espaço, considerando indicadores 
que demonstrassem as fragilidades socioeconômicas regionais numa escala micro e mesorregional. Coordenada 
pelo Ministério da Integração, a proposta de uma Nova PNDR se mostrou muito mais ambiciosa, e por isso mais 
complexa: construir uma política descentralizada capaz de atravessar todas as alternâncias de poder do Estado, em 
todas as escalas de atuação. O novo foco para as políticas territoriais demonstra que o país começa a avistar diferente 
a questão das desigualdades regionais, e pensa trabalhar de diversas formas de superá-las: desenvolvimento territorial 
decentralizado e democrático. A proposta dessa nova política está longe de se concretizar e ainda precisa enfrentar 
estruturas institucionais históricas do país. Além disso, há a disputa entre os entes federativos pela transferência de 
recursos e parcela dos fundos de investimento macrorregionais, sem mencionar a indefinição de criar mecanismos 
que acabem com a guerra fiscal, um dos principais fatores que comprometem o pacto federativo. O processo abrupto 
de descentralização que o país sofreu não contribuiu para uma democratização das políticas públicas, propiciou 
a manutenção das desigualdades regionais e rivalidades entre as unidades federativas, além de uma ausência do 
planejamento regional concebível em âmbito do território nacional.

Palavras-chave. Desenvolvimento regional, Território, Escala, Governança.

ABSTRACT. In March 2013, the Federal Government realizes the 1st National Conference on Regional Development, 
which brought together selected representatives from different sectors of society across the country, unions to 
NGOs, government and universities, in order to define the principles and guidelines that would guide a new regional 
politic for the country in the coming years. This article seeks to present and discuss the process of formation of The 
National Policy Of Regional Development (PNDR) in the context of the theories of regional/territorial development 
(ARAUJO, 1999; BENKO, 1996; BERCOVICCI, 2003; BOISIER, 2010; DALLABRIDA, 2013; DINIZ, 2009; FURTADO, 
2003; PECQUEUR, 2005, OLIVEIRA, 2003, PIRES et al., 2011), listing the challenges for the implementation of 
a new model of political participation and land management as a way to reduce spatial disparities of Brazil. This 
debate was initiated in 2003 with the formulation of a first PNDR, whose main contribution at that time has been 
redefining the scale of government intervention in space, considering indicators that demonstrate weaknesses in 
regional socioeconomic micro and meso-regional micro scale. Coordinated by the Ministry of Integration, a proposed 
new PNDR proved far more ambitious, and therefore more complex: building a decentralized politic able to cross 
all the alternations of state power, at all scales of operation. The new focus for territorial politics demonstrates 
that the country begins to sight than the issue of regional inequality, work and think in different ways to overcome 
them: decentralized and democratic territorial development. The Proposal of the new politic is far from realization 
and still needs to face historic institutional structures of the country. In addition, there is the dispute between the 
federal entities by transferring funds and parcel of macro-regional investment funds, not to mention the uncertainty 
that mechanisms end the war tax, one of the main factors that affect the federal pact. The abrupt decentralization 
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process that the country suffered not contributed to a democratization of public politics provided the maintenance 
of regional inequalities and rivalries between the federal units, plus a lack of conceivable regional planning within 
the national territory.

Keywords. Regional development, Territory, Scale, Governance.

INTRODUÇÃO

Entre os dias 18 a 23 de março de 2013, o Governo Federal convocou a 1ª Conferência 
Nacional de Desenvolvimento Regional, onde reuniu inúmeros delegados eleitos de diferentes 
setores da sociedade, de todos os estados e do distrito federal. Estavam presentes representantes 
do poder público, profissionais acadêmicos, empresários, Organizações Não Governamentais 
(ONGs), sindicatos, além de observadores representando suas entidades e respectivos estados 
(e macrorregiões) no intuito de definir princípios e diretrizes que dariam consistência para a 
formulação de uma política regional nos próximos anos.

Um evento inusitado na história política do Brasil certamente traz muitas expectativas 
sobre as possibilidades de pensar um novo modo de desenvolvimento. Após mais de uma década 
sem uma política de desenvolvimento regional em âmbito nacional, o país viveu um momento de 
refletir sobre as desigualdades espaciais existentes no seu território e de buscar novas estratégias 
para sua superação. 

A primeira tentativa de construir um plano desse foi no período entre 2003 e 2007, quando 
foram lançados os princípios e objetivos da Política Nacional de Desenvolvimento Regional 
(PNDR). A principal contribuição dessa política, naquele momento, foi em redefinir as escalas 
de intervenção do poder público no espaço, considerando indicadores que demonstrassem as 
fragilidades socioeconômicas regionais numa escala mesorregional.  Coordenada pelo Ministério 
da Integração, essa I PNDR, porém não obteve uma mobilização governamental efetiva, atribuindo 
os seus resultados aos programas universais como o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), 
projetos de interiorização da educação superior e políticas de transferência de renda direta. 
(ARAUJO, 2005, 2013).

A formação das novas diretrizes e princípios que norteariam a construção de uma nova 
política regional em âmbito nacional arrastou-se aproximadamente um ano inteiro, até sua 
definição na Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional em 2013, na capital Brasília. 
Novamente conduzida pelo Ministério da Integração e enriquecida com o acúmulo de discussões 
da I PNDR, o atual Governo Federal procurou expandir a participação política convocando os 
diversos segmentos da sociedade para debater os caminhos de uma nova política governamental 
em suas unidades federativas. Dentro do Ministério, a Secretaria de Desenvolvimento Regional 
(SDR) foi o órgão responsável por monitorar esse debate. Ela elaborou a primeira proposta da 
Política, contendo um resgate histórico da formação econômica nacional, suas transformações e 
limitações no atual período de globalização. Também, como metodologia executiva da política, 
propôs quatro grandes eixos temáticos para a nova PNDR: Governança, Diálogo Federativo e 
Participação Social; Financiamento do Desenvolvimento Regional; Desigualdades Regionais e 
Critérios de Elegibilidade; e Vetores de Desenvolvimento Regional Sustentável. 
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Quadro 1 - Eixos temáticos propostos para a Nova PNDR

Governança, Diálogo 
Federativo e Participação 
Social

...capacidade do Estado na coordenação e execução de programas integrados de governo, e 

nos múltiplos aspectos que estes programas comportam, como, por exemplo: implantação de 

mecanismos democráticos de participação social, modelos de gestão, arranjos institucionais 

de coordenação vertical e horizontal, entre outros.

Financiamento do 
Desenvolvimento Regional

...fonte de recursos capaz de financiar ações não atendidas pelos Fundos Constitucionais, 

criados em 1988.

Desigualdades Regionais e 
Critérios de Elegibilidade

...noção corrente no planejamento e gestão de projetos, pelos quais são especificados os 

tipos de custo, ação ou organização que serão aceitos (elegíveis) por um dado programa 

operacional.

Vetores de Desenvolvimento 
Regional Sustentável

A estratégia da nova política regional brasileira, em linha com o federalismo cooperativo que 

a orientará, e tendo em vista a natureza transversal de sua atuação, se orientará por quatro 

vertentes de ação fundamentais: Estrutura produtiva, Inovação e Recursos Humanos, 

infraestrutura e Rede de Cidades.

Fonte: BRASIL, 2012. - Conceitos adotados para a PNDR e seus respectivos eixos temáticos.

Após a discussão em cada estado, as propostas foram encaminhadas às Conferências 
Macrorregionais (de acordo com a divisão do IBGE), onde foram definidos os princípios e diretrizes 
preliminares, bem como as demandas intrínsecas regionais, discutidas posteriormente na Conferência 
Nacional, em Brasília. 

De modo sucinto, é possível mencionar alguns resultados sobre as propostas auferias. A 
ambição da nova PNDR é apostar na governança como meio para integração das esferas do poder 
público e mobilização dos agentes sociais no espaço. Num primeiro momento há também uma 
mudança no foco das políticas, visando intensificar a cooperação entre os estados e a competitividade 
econômica, quebrando a velha visão assistencialista das ações restritas às “regiões problemas”, 
promovendo uma valorização dos potenciais regionais, aumento do valor da transformação industrial 
local e investimentos nas políticas de Arranjos Produtivos Locais (APL). Essas estratégias teriam 
o apoio financeiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, com políticas diferenciadas 
espacialmente, definidas a partir dos critérios de elegibilidade. A educação, o desenvolvimento 
territorial, a formação de uma rede de cidades, a cooperação entre os entes federativos, a participação 
social, a redução das desigualdades sociais e a sustentabilidade seriam os elementos chaves na 
execução da política. 

Por tudo isso, esse texto tem a pretensão de iniciar uma discussão sobre essa nova política, 
iniciando a partir dessa introdução explicativa. Posteriormente será feito uma revisão sobre as 
novas teorias da ciência regional, definidas pelas concepções endógenas de desenvolvimento que 
permeiam o quadro metodológico da PNDR, na tentativa de evidenciar o novo modelo de gestão 
do território, através da democratização política e da mudança na escala de análise espacial, 
sobretudo diante do atual pacto federativo. No final, serão tecidas algumas considerações sobre 
as dificuldades e os desafios na implantação de uma política dessa magnitude, com esse objetivo 
de desenvolvimento regional para o país.
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DESENVOLVIMENTO REGIONAL/TERRITORIAL

As novas formas de pensar as políticas de desenvolvimento em âmbito regional mantêm uma 
relação intrínseca com o arcabouço teórico acadêmico dentro das Ciências Humanas, sobretudo da 
Ciência Regional. Dentre os conceitos espaciais trabalhados pela Geografia, buscar a definição de 
Região e Território contribui para o entendimento das práticas de planejamento público. Esse debate 
se faz necessário ainda mais na discussão da Nova PNDR, na medida em que traz consigo novas 
concepções de desenvolvimento. Uma das principais mudanças nela está em enaltecer o enfoque 
territorial, apresentado em alguns momentos como cerne do debate regional nos documentos da 
Política. Mas porque antes o regional e hoje o territorial? 

 O conceito de Região sempre foi fundamental para a Geográfica e para o planejamento, 
desde meados do século XX com Boldeville e Perroux e Myrdal até em tempos de Globalização, 
crise do fordismo e das mudanças da relação do Estado para com o Território. Diferenciando 
essa ideia de região a partir dos polos de desenvolvimento, SANTOS (1978) entende que a região 
está estruturada dentro do regime de acumulação global, e por isso, não pode ser definida por si 
mesma, mas definida de fora, a partir dos critérios que fixamos. Sobretudo no contexto atual, as 
regiões perdem cada vez mais sua autonomia, apresentando-se como reflexos das transformações 
globais e formas hegemônicas da economia universal, num processo simultâneo de alienação e 
desigualdade social. Já OLIVEIRA (1971 p.29) encara a região como um “espaço onde se imbricam 
dialeticamente uma forma especial de reprodução do capital, e por consequência uma forma 
especial da luta de classes, onde o econômico e o político se fusionam e assumem uma forma 
especial de aparecer no produto social e nos pressupostos da reposição”. Sob esse prisma, a região 
seria resultado do conflito social presentes historicamente no tempo e no espaço, diferenciados 
de acordo com o nível distinto de reprodução do capital, ou divisão regional do trabalho, dentro 
de uma “economia nacional”. Na Economia, Celso Furtado trouxe grandes contribuições para 
entender as desigualdades entre regiões do Brasil, que consistiam em uma reprodução das relações 
de produção, à lógica internacional de exploração, intrínseca à formação territorial. Desse modo, 
as regiões estariam internamente hierarquizadas e polarizadas, ou seja, ao mesmo tempo em que 
o país contemplava uma situação de subdesenvolvimento e na periferia do sistema, internamente 
havia uma reprodução dessas desigualdades. (FURTADO, 2003).

A melhor definição seria aquela que consiga encontrar as peculiaridades espaciais que 
as diferem dos outros espaços e o seu posicionamento diante da divisão social e territorial do 
trabalho. O conceito deve ser capaz de descobrir as deficiências locais e regionais, para que ele seja 
operacional, que tenha propósito de intervenção, o que não significa limitar a PNDR nas chamadas 
“regiões problemas”, ou com baixo dinamismo econômico. Por isso, BENKO define o espaço (local) 
como uma “personalidade regional”; ele define as regiões “por suas posições numa estrutura 
vasta. A região (e suas características) é o produto do inter-regionalismo” (BENKO, 1996). Desse 
modo, é considerada também uma relação regional interdependente, em que as estratégias de 
desenvolvimento diante das novas estratégias regulacionistas resultarão no que ele chamaria 
de “regiões ganhadoras” (BENKO, LIPIETZ, 1994). A partir dessa análise, incorpora-se o caráter 
territorial do desenvolvimento no momento em que a ação do planejamento e mobilização local 
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se tornam um recurso espacial socialmente construído, garantindo vantagens e especificidades 
dificilmente adquiridas em outro lugar.

 Muitos autores trazem uma conotação econômico-política para o conceito de território - 
HAESBAERT & LIMONAD (1999), PECQUEUR (2005), SAQUET (2006), SANTOS (1997, 1998), 
SANTOS & SILVEIRA (2010) – dentro da geografia, enriquecendo o debate contemporâneo sobre 
a importância do conceito para ciência e para o planejamento, sobretudo nesse ambiente de 
competitividade e internacionalização dos mercados. Assim, o território deve ser entendido por 
sua concepção histórica, socialmente construído e constantemente modificado, compondo “um 
campo de forças, um lugar do exercício de dialética entre as escalas geográficas e entre o Estado, 
a sociedade e o mercado”. (PIRES, E. L. S; MULLER, G; VERDI, A. R, 2006).

A PNDR considera território enquanto sede do poder administrativo dos entes federativos 
(nacional, estadual e municipal), responsável pela articulação e integração vertical entre as esferas 
de poder dentro da Política. Também considera o território como algo ser explorado e construído, 
“envolvendo uma teia ou rede de relações sociais, com sentimentos de pertencimento e identidades 
socioculturais historicamente constituídas, mas que é, simultaneamente, um campo de forças e 
disputa de poder, com oposições, contradições e conflitos” (BRASIL, 2012, p.30) Essa noção é muito 
semelhante às novas concepções de território dentro dos novos paradigmas de desenvolvimento, 
que, segundo a própria Política Nacional, se enquadra nesse processo de mutação. Desde o começo, 
a I PNDR:

[...] representou uma mudança de paradigma no tratamento da questão regional no Brasil, 
na medida em que:
I. Rompeu com a visão tradicional que circunscrevia o problema regional brasileiro à dimensão 
macrorregional, quando esse problema era associado às regiões Nordeste e Norte, e adotou 
uma abordagem nacional articulada por múltiplas escalas;
II. Superou o velho recorte entre regiões modernas e atrasadas da visão desenvolvimentista, 
promovendo o reconhecimento da diversidade do Brasil como um ativo a ser explorado em 
favor das regiões e sub-regiões do País;
III. Abandonou a visão tecnocrática de políticas de cima para baixo, baseada fundamentalmente 
em grandes investimentos e sem controle social, adotando uma abordagem participativa, de 
construção e acompanhamento das políticas a partir do território, focado na ativação de seu 
potencial endógeno. (BRASIL, 2012, p 19)

O “potencial endógeno” mencionado tenta cumprir a missão de enraizar o empenho capitalista 
e os fatores de produção no espaço brasileiro. Embora isso tenha sido pauta nos antigos projetos 
de políticas para o desenvolvimento regional, a perspectiva endógena, com mobilização dos atores 
locais é nova. É preciso que cada vez mais as políticas focalizem suas estratégias nos Territórios, na 
medida em que, para este conceito, se pressupõe autonomia e identidade cuja delimitação vem pela 
organização (e proximidade) espacial. São os agentes quem definem o território, ao contrário da 
ideia de Região, com perda de autonomia, classificada pela hierarquia e delimitada externamente.

Diante disso, é plausível entender que esses agentes possam exercer uma grande influência 
num desenvolvimento territorial, com a possibilidade de torna-lo mais democrático e consistente. 
As apostas da PNDR nos Arranjos Produtivos Locais, por exemplo, podem vir a ser um caminho 
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para o desenvolvimento territorial. As formas de organização estariam num jogo de relações 
entre empregadores, empregados, sindicatos, instituições escolares e administrações locais, isto 
é, num ambiente institucional aberto e favorável ao debate e flexível. Ressalva-se da necessidade 
ainda de trabalhar toda essa dinâmica com os contextos culturais de cada território, sem esquecer 
ainda de uma interferência regulatória do Estado, perante aos mecanismos monetários, formas 
de concorrência das empresas e satisfação das necessidades sociais.

 Em resumo, a relação tripartite dos setores da sociedade geograficamente próximos se 
torna imprescindível para um reconhecimento e valorização das instâncias locais de poder, vitais 
para a legitimidade das políticas públicas e para a construção de um novo bloco social, podendo 
contribuir incisivamente para a competitividade desse território. Para PECQUEUR (2005, p. 12), o 
“desenvolvimento territorial designa todo processo de mobilização dos atores que leve à elaboração 
de uma estratégia de adaptação aos limites externos, na base de uma identificação coletiva com 
uma cultura e um território.” De acordo com essa concepção, as estratégias e articulações dos 
atores, bem como a criação de um ambiente institucional favorável, não são dadas por leis e decretos, 
mas parte de uma construção histórica, de um território em resposta ao processo de globalização.

Por tudo isso, as novas interpretações conceituais da PNDR caminham para o novo paradigma 
do Desenvolvimento, entendido como “processo de mobilização dos atores que leve à elaboração de 
uma estratégia de adaptação aos limites externos, na base de uma identificação coletiva com uma 
cultura e um território.” (PECQUEUR, 2005).  A proposta do Ministério da Integração consiste em 
disseminar essas diretrizes, na tentativa de fugir da antiga trajetória de pensar o desenvolvimento 
restritamente para áreas deprimidas e periféricas, além de promover a mobilização dos atores sociais 
e fortalecer o pacto entres as federações, visando uma integração política e econômica nacional.  

Porém, quando essas questões foram discutidas nas conferências estaduais e macrorregionais, 
os interesses regionais específicos caminharam na direção contrária, valorizando a questão regional 
e o incentivo aos fundos de investimentos para suas respectivas regiões.  BERCOVICCI (2003) critica 
claramente essa noção de região-problema como medida de resolução dos problemas regionais. 
Para ele, essa ideia visa reforça um regionalismo histórico e oligárquico, que procura preservar 
as estruturas das suas elites, mantendo sua posição aliando-se ao Governo Central em troca de 
apoio mútuo. Isso prejudica e inviabiliza a democratização do desenvolvimento. É importante 
frisar que mesmo não restringindo as ações da Política para essas “regiões problemas”, ainda se 
faz necessário criar mecanismos específicos, investimentos estatais em infraestrutura e serviços 
básicos para retirar do declínio áreas deprimidas, consideradas na periferia da economia nacional. 

Tal dicotomia centro-periferia, rica-pobre, não pode ser encarada por uma visão dualista, 
e sim como parte do processo de construção territorial. Não se deve simplesmente promover a 
transferência de recursos, ou transferência do setor produtivo do centro para periferia. A hierarquia 
não se acaba mediante a isso. É necessário quebrar as antigas estruturas de poder da periferia 
e buscar construir novas instâncias de participação política, vinculado às potencialidades dela 
própria. No passado, a tentativa para romper com essas estruturas estava calcada num pensamento 
desenvolvimentista, na formação de polos de desenvolvimento, sobretudo a partir de grandes 
empresas estatais, como o polo petroquímico no Bahia, e projetos de industrialização, como a Zona 
Fraca de Manaus. O poder político era centralizador e universal, e todas as políticas regionais eram 
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pensadas e executadas de cima para baixo para as regiões, o que caracterizava o então modelo de 
desenvolvimento empregado. ARAÚJO (1999) identifica essas políticas regionais como ferramenta 
compensatória do governo federal, desde o governo de Juscelino Kubitscheck, e com uma política 
de investimento das grandes estatais que impulsionavam uma “modesta desconcentração regional” 
ao estimularem a ampliação de suas bases produtivas distante do grande mercado nacional, o 
sudeste. Vê-se então, por esse e outros motivos apresentados a seguir, que as dificuldades de 
diálogo entre as regiões, e somado às antigas estruturas de poder, dificultam a formação de uma 
política nacional para o desenvolvimento regional.

GESTÃO DO TERRITÓRIO E GOVERNANÇA

Uma das grandes novidades da Nova PNDR se remete à discussão sobre o diálogo federativo 
e a busca por uma democratização das estruturas de poder institucionalizada. Essa novidade 
é apresentada também na proposta feita pelo Ministério da Integração a partir da articulação 
institucional em todos os níveis:  pela cooperação horizontal entre os diversos órgãos e políticas 
setoriais do governo federal responsáveis pelas estratégias de desenvolvimento, entre o Estado e 
a sociedade civil em várias escalas (Fóruns das Mesorregiões Diferenciadas, como os Territórios 
da Cidadania, Território Rurais e os Comitês de Bacias Hidrográficas), e  entre os municípios em 
âmbito regional; e pela cooperação vertical, entre Governo Federal, estados federativos e municípios.

O principal mecanismo responsável dentro da descentralização para a execução dessas propostas 
se daria no âmbito da Governança. Embora os textos de referência nacional1, as cartas propositivas, 
os princípios e diretrizes macrorregionais, não a conceituem explicitamente, a forma como o termo 
é empregado elucida uma tentativa de controle e transparência política com participação social na 
formulação de políticas nacionais de desenvolvimento – papel a ser desempenhado pela sociedade 
civil organizada, sobretudo, Sindicatos e Organizações Não-Governamentais2. Num segundo 
momento, vê-se nos escritos, a tentativa de garantir um mecanismo de gestão territorial, isto é, 
tomada de decisão pelos agentes públicos e privados do território (Consórcios intermunicipais, 
Arranjos Produtivos Locais, Conselhos Regionais de Desenvolvimento etc.).

Desde o início das mudanças estruturais do capitalismo da década de 1970, a crise do modelo 
fordista de produção, a Governança se tornou um instrumento fundamental como respostas a 
todas essas dinâmicas, ligados ao processo de desenvolvimento regional/territorial. Dentro de um 
pensamento regulacionistas, a concepção de governança está voltada na articulação e coordenação, 
bem como uma autonomia, entre os setores da atividade econômica (produtores e a sua cadeia 
produtiva). Criaria, a partir disso, uma “atmosfera” favorável, junto com o aparelho estatal, ONGs 
e institutos de pesquisa e tecnologia. Desse modo: 

Os conceitos de governança territorial resultam de estratégias dos atores coletivos que se 
engajam para coordenar ações que permitam resolver problemas locais e regionais oriundos 

1 Texto de Referência Nacional apresentado pelo Ministério da Integração para a elaboração das Conferências estaduais e macrorregionais.
2 Vale ressaltar as transformações ocorridas com as funções das ONGs no país a partir do avanço das práticas neoliberais no início da década de 

1990. Anteriormente as ONGs tinham forte atuação para com os direitos civis e proximidade com os movimentos de classes sociais. Após o 
período de transformação do Estado brasileiro, essas organizações passaram a executar algumas funções do aparelho estatal. Além do aumento 
excessivo, parte das ONGs se distanciou dos movimentos sociais e da atuação em oposição ao Estado e assumiu um papel de interlocução com 
este (OJEDA, 2012; PEREZ,2005).
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da aglomeração, da especialização ou especificação territorial. Além disso, lançam as seguintes 
perguntas-chave sobre a regulação social e governança do território: Como os atores lançam mão 
de determinados meios para construir um padrão de estabilidade social? Como os atores lidam 
com planos que contemplam opacidades sociais? Como são estabelecidas pelo planejamento 
as relações entre normas regulatórias, funções operacionais, responsabilidades decisórias e 
avaliações? (PIRES; NEDER, 2008, p. 34). 

Boa parte desses elementos já compõem algumas políticas públicas setoriais em âmbito 
federal e estadual: os já mencionados APLs, Comitês de Bacias Hidrográficas, Câmaras Setoriais do 
Agronegócio, Conselhos Regionais de Desenvolvimento, Consórcios Intermunicipais. ZIMMERMANN 
e DALLABRIDA (2011) apresentam ressalvas sobre algumas dessas instâncias políticas na região 
sul, no tocante à participação social deficiente e limitações operacionais, com dificuldades de 
construir estratégias de desenvolvimento e restrição de conselhos apenas para direcionar recursos 
do orçamento anual para as políticas sociais. No estado de São Paulo, o problema da participação 
dos atores nas modalidades de governança existentes também é expressivo, além de outros 
agravantes, como a falta de cooperação entre eles, além de ausência de articulação política entre 
os arranjos institucionais do estado paulista.

Esses argumentos delineiam um grande desafio para a construção e, posteriormente, execução 
da PNDR. O processo de descentralização política acompanhado por uma democracia participativa 
– isso incluindo os diversos agentes da sociedade brasileira – pode ser considerado como uma 
“revolução política” nacional e um passo importante para as regiões dentro das novas teorias de 
desenvolvimento, assim como também para sua estrutura produtiva na inserção nacional no período 
da globalização. BRANDÃO (2011) considera o processo de descentralização como alternativa 
democrática de distribuição de autonomia e valorização da cidadania, a fim de multiplicar as 
estruturas de poder e os espaços de decisão. Contudo, é negligente encobrir as dificuldades de 
promover essa democratização das políticas públicas a partir dos territórios, tendo em vista a 
carência dessa concepção de participação.

Durante toda a história política e econômica brasileira, do império à ditadura militar, o 
poder sempre esteve centrado no Estado, mesmo com a mudança para o período do federalismo. 
BERCOVICCI aponta que em pouco momentos, nas constituições de 1934 e 1946 pós-Vargas, o 
Brasil conhece um federalismo cooperativo, diferente daquele dualista predominante3. 

A descentralização deve ser realizada de maneira articulada, não conflitiva, como vem ocorrendo. 
O desequilíbrio gerado na descentralização é solucionado com uma política planejada de 
cooperação e coordenação entre União e entes federados, com os objetivos do desenvolvimento 
e da promoção da igualdade das condições sociais de vida, não como um desmonte puro e 
simples, ou o retrocesso da recentralização de receitas na esfera federal (BERCOVICCI, 2003).

A partir da Constituição de 1988, o federalismo brasileiro (ao menos teórico) é caracterizado 
pela cooperação entre os entes federados, com maior autonomia e poder de alcance das políticas 
sociais e produtivas. Porém, iniciado o período das reformas do Estado (MARE), aliado a uma 

3 Pela discussão apresentada por BERCOVICCI (2003), o federalismo cooperativista está baseado na coordenação, colaboração e solidariedade 
entre União e seus entes federados, numa espécie de federalismo homogeneizador a partir de um Estado Social. Já o federalismo (neo) dualista 
está fundado na competição entre os entes, a partir de uma descentralização “por ausência” guiadas por orientações liberais.
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política de estabilização da economia na década de 1990, com corte de gastos públicos, lei de 
responsabilidade fiscal, crise no financiamento regional e exacerbada política de juros, tem-se 
um processo de reconcentração dos recursos em âmbito federal. Além disso, há um aumento da 
competitividade entre as regiões, denominado de guerra fiscal4, sendo um mecanismo de reduzir 
tributos a fim de atrair investimentos do setor privado. Essa disputa provoca reflexos negativos 
tanto para aquelas “regiões perdedoras” (BORGES 1994 apud BERCOVICCI, 2003), que sofrerão 
com a retração do setor produtivo e déficits para arcar com as despesas sociais, quanto as tais 
“regiões ganhadoras”, que também sentirão os efeitos da diminuição da arrecadação para os 
serviços públicos necessários à política de bem-estar. 

Outro conflito federativo, agora político, se dá pela atração de recursos federais para 
investimentos em infraestrutura nos estados e municípios, necessários para o desenvolvimento 
do setor produtivo, geralmente arcados pela União devido aos altos custos de implantação dessas 
estruturas. Nesse momento, a identidade (também contemplada pelas coligações) partidária se 
sobressai ao pacto federativo. A descentralização das políticas sociais sem a mesma descentralização 
dos recursos e a competitividade fiscal se tornam verdadeiros entraves para o fortalecimento de 
um pacto federativo necessário para a Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Em um 
tom mais crítico, esse status possibilita que os governos federais se utilizem desses artifícios com 
mecanismo de disputa eleitoral, numa situação de “opressão política”. 

As mediações inter-regionais devem ser estabelecidas pelo acordo e cooperação, incentivo à 
eliminação das desigualdades regionais e incentivo a uma política econômica setorial dinâmica e 
endógena, e, na medida do possível, territorializada. O próprio texto de referência para a discussão 
da Nova Política explicita bem a necessidade de cooperação entre os entes federativos, sendo o 
único caminho para garantir uma boa governança e sustentabilidade da própria política (BRASIL, 
2012), porém não se tem um consenso de quais ações devam ser executadas para corroborar com 
essa situação (mudança na política tributária ou nas transferências de recursos, formulação de 
novas leis, entre outros).

Do ponto de vista da participação dentro da democracia brasileira, a nova PNDR encontrará 
também dificuldades em alçar uma nova noção de democracia na sociedade, essencial para as novas 
concepções de desenvolvimento territorial que foram apresentadas nas propostas. No Brasil, nos 
períodos em regidos pelo “Estado de Direito” (e inexistente em períodos de regime de exceção), a 
democracia exigida para a sociedade era representativa e não deliberativa/participativa. O poder 
político nacional, ao contrário dos EUA por exemplo, surge centralizador, provinciano, desde o 
período imperial, até República Velha. Na República Nova, as políticas de desenvolvimento, como 
o Plano de Metas (1956-60), o Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG) em 1964, e o II 
Plano Nacional de Desenvolvimento – II PND – (1974-79) sempre foram guiadas pela forte ação 
do poder centralizador federal. 

Essa concepção de democracia participativa é trabalhada por FLEURY (2006), que afirma 
a necessidade de criar novas instâncias de participação política, na tentativa de criar um novo 
bloco sócio territorial.

4 Guerra dos Lugares (SANTOS, 1997).
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[...] Todas essas mudanças se voltam para entender o desenvolvimento de uma forma nova, que está 
orientada para ampliação da esfera pública e expansão da cidadania, em processos globalizados que, 
ao mesmo tempo, recriam o nível local em novas formas de cogestão, envolvendo Estado e sociedade 
(FLEURY, 2006). 

A construção dessa noção de cidadania seria alcançada a partir do contexto do crescimento 
econômico nacional, como visto nos últimos dez anos, da relativa distribuição de renda e seguridade 
social existente no país, e dos fortalecimentos das instituições locais, regionais e nacionais. Nos 
dois últimos decênios verificou-se o aparecimento de estruturas de governanças diversas ligados 
ao desenvolvimento territorial/local, como já mencionado, porém, muitas delas ainda não estão 
inseridas numa política coordenada em âmbito nacional, sem transversalidade administrativa, 
nem amparadas num contexto de uma governança multiescalar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que foi apresentado e de todo os documentos gerados nas conferências, não há 
dúvidas que a proposta para a construção da Nova PNDR é um marco na história política brasileira. 
A descentralização na elaboração das propostas até a escala estadual já é um avanço no processo 
de democratização política. O novo foco para as políticas territoriais demonstra que o país começa 
avistar diferente a questão das desigualdades regionais e que têm a pretensão de trabalhar de 
diversas formas para superá-las: desenvolvimento territorial decentralizado e democrático.

Contudo, atualmente a PNDR está estagnada e tem que superar muitos desafios pelo caminho. 
Após a última Conferência Nacional de 2013, pouco se têm discutido sobre princípios e diretrizes 
eleitos pelos seus delegados. A proximidade das eleições e busca para a formação de alianças 
políticas, assim como a realização de grandes eventos fez esfriar o “embate político” inter-regional 
necessário para a continuidade da proposta – e isso é muito importante na discussão dos critérios 
de elegibilidade que irão definir a execução da política. 

A Proposta da Política ainda precisa ser debatida, há vários pontos conflitantes e contraditórios 
em suas principais diretrizes. Há ainda a disputa entre os entes federativos pela transferência de 
recursos e parcela dos fundos de investimento macrorregionais, sem mencionar a indefinição de 
criar mecanismos que acabem com a guerra fiscal, um dos principais fatores que comprometem o 
pacto federativo. Outro problema grave é a questão do regionalismo que sustenta algumas elites 
conservadoras, pois também contribui para a centralização política e se utiliza do Estado como 
instrumento de manutenção do poder. O processo abrupto de descentralização que o país sofreu não 
cooperou para uma democratização das políticas públicas. Ao contrário, provocou desigualdades e 
rivalidades entre as regiões além de concentrar a influência do governo federal. Cabe à nova PNDR 
em construção desenvolver as habilidades de governança territorial e participação social como 
instrumento de poder e cidadania. Também a ela cabe definir elementos que contribuam para a 
elaboração de estratégias de desenvolvimento endógeno, que fortaleça os fatores produtivos locais 
e regionais, sem desvinculá-los à sua história e sua identidade. 

O primeiro passo foi feito e a Política Nacional segue para uma perspectiva nova de pensamento 
regional. Ainda há muito no que avançar e barreias históricas da sociedade e do território brasileiro 
para superar. O debate deve continuar.
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RESUMO. Este início de século vem sendo marcado por inúmeros movimentos nacionalistas na Europa, principalmente 
na parte ocidental, fenômeno inimaginável em decorrência do fato da criação da União Europeia. Pensava-se que 
com o fim da Guerra Fria, somente a parte a centro-oriental do velho continente seria tomada por movimentos 
irredentistas, ligados a questões identitárias nacionais, entretanto a história europeia recente vem mostrando a 
ascensão dos nacionalismos que, em alguns casos, têm se desdobrado em lutas separatistas, como é o caso da Catalunha, 
uma das mais conhecidas nações sem Estado da Europa. No passado, a questão do idioma catalão foi um elemento 
muito forte nas discussões com o governo espanhol e na luta por autonomia, não obstante, quando essas aspirações 
por autonomia ganham força, elas deixam de abordar apenas fundamentos culturais e se direcionam também às 
discussões políticas, como é o caso da região-tema deste artigo. O discurso independentista catalão se fortalece no 
momento em que a crise espanhola se aprofunda. Não bastasse a crise da zona do euro, os nacionalismos regionais 
ganham novo impulso em razão da crise econômica. Regiões como Escócia (que passou por um referendo em 2014), 
o sul da França (região de Occitania), as lutas travadas na Bélgica pelos flamengos, e a própria Catalunha, são alguns 
dos exemplos que apontam que mesmo após 50 anos de tentativas e ações para unificação europeia, o continente 
agora teme passar por um processo de fragmentação. Este artigo é parte da pesquisa de doutorado sobre a ascensão 
dos movimentos nacionalistas europeus no período pós-Guerra Fria que está em andamento.

Palavras-chave. Catalunha, Nacionalismo, Separatismo, União Europeia, Geopolítica.

ABSTRACT. This new century has been marked by numerous nationalist movements in Europe, mainly in the west, 
a phenomenon due to the creation of the European Union. It was thought that with the end of the Cold War, only the 
central-eastern part of the old continent would be prone to irredentist movements, linked to national identity issues. 
However, recent European history has shown that the rise of nationalism, in some cases, has unfolded in separatist 
struggles, as is the case of Catalonia, one of the most well-known stateless nations of Europe. In the past, the issue 
of the Catalan language was a very strong element in discussions with the Spanish government and the struggle for 
autonomy; however, as these aspirations for autonomy gained strength, they failed to address the cultural foundations, 
as well as direct political discussions, which is the subject-region case of this paper. The Catalan separatist discourse 
is strengthened when the Spanish crisis deepens. Not only is the crisis in the Euro zone, regional nationalisms gain 
new impetus due to the economic crisis. Regions such as Scotland (which has just been through a referendum in 
2014), Southern France (Occitania region), and the struggles waged by the Flemish in Belgium and Catalonia itself 
are examples that show that, even after 50 years of trials and actions for European unification, the continent now 
faces fragmentation. This paper is part of Ph.D. research on the rise of European nationalist movements in the post-
Cold War period, which is currently underway.

Keywords. Catalonia, Nationalism, Separatism, European Union, Geopolitics.

APRESENTAÇÃO DO TEMA

Em geral, a Europa nos é apresentada como uma região de estabilidade política e que está 
muito próxima da integração supranacional. Ao final da Guerra Fria, imaginava-se que com as 
desintegrações de União Soviética e Iugoslávia (e crise do modelo federalista de ambos os países), 
haveria a insurreição de movimentos nacionalistas na porção centro-oriental europeia em função da 
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desmobilização de governos socialistas centralizadores que dominaram essa região durante décadas. 
Além disso, com o processo de integração regional bastante avançado na porção ocidental do velho 
continente, pensava-se que este seria um território estruturado a partir de valores democráticos 
e de respeito às identidades de todos os povos pertencentes ao “novo” bloco. 

Sabe-se que os primeiros Estados soberanos eram autoritários, entretanto atualmente a 
maioria é democrática, instituída pelo sufrágio universal. Os movimentos nacionalistas modernos 
incorporaram esta ideia, que cada povo tem o direito de se tornar dono de seu destino; é o chamado 
princípio de autodeterminação dos povos, que cria a possibilidade de independência nacional.

Nas últimas décadas do século XX, ao mesmo tempo em que se intensificava a globalização, 
o projeto da União Europeia passou a esbarrar em antigas reivindicações autonomistas e 
independentistas, a partir da emergência de movimentos estruturados sobre uma base étnico-
nacionalista. O desmembramento nacional passou a ser visto como a solução para reivindicações 
de identidades: cada país pode transformar-se em vários outros. Este aspecto revela uma situação 
paradoxal, uma vez que no mundo globalizado tenta-se uma maior integração a partir da criação de 
redes, desenvolvimento das redes de transportes e comunicação, o turismo e o comércio aproximam 
povos e nações, enquanto há diversos povos que lutam por autonomia, gerando a fragmentação 
de alguns territórios.

Apesar dos esforços do governo europeu de estabelecer uma união econômica e monetária 
entre os países-membros do bloco, ressurgem com vigor os movimentos nacionais de defesa da 
identidade social e cultural de diferentes povos e nações. Com o predomínio do modelo neoliberal e, 
por consequência, do interesse do grande capital financeiro, as nações que não dispõem de Estado 
são marginalizadas ou excluídas; desta forma, há reações de várias destas nacionalidades que tentam 
resguardar suas identidades culturais ameaçadas, como por exemplo, a defesa do idioma (o catalão 
na Espanha, o alsaciano na França, etc). Povos e nações sem Estado não têm reconhecimento algum 
e não são consultados sobre nenhuma decisão a respeito da União Europeia, fato que fratura a base 
democrática do bloco, além de sinalizar uma difícil convivência futura entre os povos europeus. 
Segundo Guibernau (1997), minorias nacionais com uma consciência nacionalista ressentem-se 
dos vários modos pelos quais suas instituições políticas se perderam no passado, enquanto outras 
estão simplesmente insatisfeitas sobre a maneira como o Estado trata dos interesses delas. Isso 
explica a atual revivificação do nacionalismo em nações sem Estado na Europa ocidental e, entre 
elas, destaca-se a atual situação do movimento separatista catalão.

OBJETIVO

O objetivo principal deste artigo, que é parte de pesquisa de doutorado em andamento, 
é o de analisar a atual situação do movimento separatista catalão, inserido em um contexto de 
ascensão dos movimentos nacionalistas na Europa Ocidental, levando-se em conta a emergência 
de novas regiões ou renovação de antigas regiões europeias, apesar das políticas supranacionais 
de integração fomentadas na União Europeia.
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RESULTADOS PRELIMINARES

A globalização é também conhecida como a era do ressurgimento do nacionalismo, uma vez 
que grande parte da reconstrução das identidades vem sendo pautada na questão da nacionalidade. 
Inúmeros conflitos contemporâneos têm como principal motivo a questão cultural, étnica, religiosa, 
que imbrica, invariavelmente, em questões identitárias nacionais.

Segundo Castells (2010), essa tendência histórica de fortalecimento do nacionalismo 
tem surpreendido alguns observadores por uma causa tripla: “a globalização da economia e a 
internacionalização das instituições políticas; o universalismo de uma cultura compartilhada, 
difundida pela mídia eletrônica, educação, alfabetização, urbanização e modernização; e os ataques 
desfechados por acadêmicos contra o conceito de nações, consideradas ‘comunidades imaginadas’.” 
Importante ressaltar que o conceito de nação como uma comunidade imaginada parte de Anderson 
(2008) que afirma que o nacionalismo precisa ser compreendido ao ser associado não com ideologias 
políticas constrangidamente mantidas, mas com grandes sistemas culturais que o precederam e 
a partir dos quais ele passou a existir. Para ele, uma comunidade imaginada é uma comunidade 
política, soberana e limitada e tem a língua como seu principal substrato.

Outros autores também vêm discutindo a ascensão e fortalecimento do nacionalismo no 
final do século XX e início do século XXI. Guibernau (1997) afirma que essa força dos movimentos 
nacionalistas se dá “a partir da sua principal característica de ser resistente à homogeneização, 
de superar crises políticas, de se opor ao crescente poder das organizações internacionais e 
supranacionais e de dar significado às lutas econômicas, políticas e sociais.” A análise dos conceitos 
abordados pela autora nos permite inferir que para ela o nacionalismo se fortalece à medida que 
há a consolidação dos princípios norteadores do processo de globalização.

Tanto Gellner (1993), quanto Almeida (1995) afirmam que o clamor por uma tem condições de 
se constituir com base no Estado. Os dois autores fazem sua reflexão posicionando os movimentos 
nacionalistas como uma incógnita nos próximos anos, tendo-se em vista que a despeito das lutas 
por distintas liberdades de minorias, da estandartização dos meios de comunicação, globalização 
econômica, etc., luta-se pela afirmação de identidades nacionais de grupos, que na maioria dos 
casos, se dá de maneira conflituosa.

Já Nye (2002) assevera que o nacionalismo “[...] é uma força de combate no mundo pós-
Guerra Fria.” Diz o autor que em função da rápida evolução tecnológica, o mundo se parece mais 
interligado, entretanto, simultaneamente muitas pessoas reagem a essas mudanças com respostas 
nacionalistas desagregadoras. Ao mesmo tempo em que a globalização gerou interação econômica, 
o mundo vive um período de grande fragmentação política. Segundo o autor, “[...] o nacionalismo 
parece tornar-se mais intenso, uma vez que ao invés de nos tornarmos uma aldeia global, somos 
um mundo composto por várias aldeias ao longo do globo que estão mais conscientes umas das 
outras.”

Hobsbawn (2004) segue linha semelhante, quando afirma que os movimentos nacionalistas 
característicos dos finais do século XX são essencialmente negativos, ou melhor, separatistas. O 
autor os encara como uma “reedição” de pequenos movimentos nacionalistas dirigidos contra os 
grandes Impérios que eram modelos obsoletos de organização política, em nome de um modelo 
de modernidade política, constituído pelo Estado-nação.
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Ainda segundo Hobsbawn (2004), há um outro tipo de movimento que caminha em sentido 
oposto ao anterior, uma vez que rejeita os modos modernos de organização política. Esse tipo 
de manifestação se dá devido à combinação de movimentos populacionais internacionais com as 
transformações socioeconômicas característicos dos últimos vinte e cinco anos do século passado. 
Um exemplo é a luta pela afirmação da língua inglesa nos Estados Unidos, na década de 80, em 
função do alto contingente de imigrantes latinos presentes naquele país. Segundo os militantes do 
movimento, ocorria uma “hispanização dos Estados Unidos”, já que em muitos lugares, o espanhol 
se tornava o principal idioma utilizado.

Costa (2008) escreve que com os vários acontecimentos observados na Europa, principalmente 
na porção Centro-Oriental, os temas das nações e nacionalidades, identidades culturais e políticas, 
autodeterminação dos povos, organização federativa multinacional, soberania do Estado-nação, 
etc., que pareciam esquecidos tendo-se em vista que as discussões recentes giravam em torno de 
questões político-econômicas em função da criação da União Europeia, emergem com bastante 
força e se tornam recorrentes. No período Pós-Guerra Fria podemos elencar a criação de milhares 
de quilômetros de fronteiras na Europa, a questão norte-irlandesa, o conflito belga, o movimento 
basco e catalão na Espanha, o desmantelamento da antiga Iugoslávia, entre outros, que corroboram 
para o afloramento destes movimentos, como afirma o autor.

A partir da observação das diversas assertivas relacionadas à questão do nacionalismo, 
pode-se inferir que este é um fenômeno cultural e politicamente construído, alicerçado sobre 
inúmeros vetores, tais como etnia, território, idioma, religião, formas de governo, identidades 
oprimidas e, sobretudo, pelo interesse de determinado grupo que por alguma circunstância se 
sente subjugado. Interessante ressaltar, que nem todos os movimentos nacionalistas objetivam 
a formação de Estados soberanos, como foram no passado os casos da Catalunha e do País Basco, 
que já passaram por referendos para se separarem da Espanha, e em ambos os casos, optou-se 
pela não separação; ainda que se lutasse por mais autonomia. Sabe-se que atualmente, em função 
principalmente da crise econômica espanhola, o movimento catalão ganhou outra perspectiva, 
com forte tendência separatista.

Sobre o conceito de nação, Guibernau (1997) a define “como um grupo humano consciente 
de formar uma comunidade, partilhando uma cultura comum, ligado a um território claramente 
demarcado, tendo um passado e um projeto comuns para o futuro, e exigindo o direito de se 
governar.” É importante diferenciar um grupo étnico de uma nação, uma vez que o primeiro não 
apresenta exigências políticas específicas, embora também tenha origem e laços culturais comuns.

Gellner (1993) assevera que “[...] as nações, tal como os Estados, são uma contingência e não 
uma necessidade universal.” O autor afirma ainda que não há dúvidas de que o Estado surgiu sem 
a ajuda da nação e que algumas nações surgiram sem a bênção do seu próprio Estado. A questão 
que se coloca é se o significado que atribuímos hodiernamente ao conceito de nação não pressupõe, 
compulsoriamente, a existência prévia do Estado.

Castells (2010) diz que “nação são comunidades culturais construídas nas mentes e memória 
coletiva das pessoas por meio de uma história e de projetos políticos compartilhados.” Importante 
ressaltar que uma das características da nação é que a identidade comum é aceita por um número 
maior de pessoas do que em qualquer outro agrupamento humano. Pode-se dizer que as fronteiras 
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de uma nação transpõem a fronteira de uma região, de um Estado, etc.
Um ponto relevante para esta discussão refere-se ao fato de que existem no mundo nações 

sem Estado, como é caso da Catalunha, País Basco, Chechênia, Curdistão, Escócia, Quebec, Saara 
Ocidental, Tibete, etc; Estados sem Nação, como é caso de grande parte dos Estados africanos 
surgidos no século XX que ainda sustentam uma identidade tribal, Cingapura, Taiwan; Estados 
Plurinacionais, como a Bélgica, a Espanha e o Reino Unido; Estados Uninacionais, como o Japão, 
etc. Para Castells (2010), “[...] deve ficar claro que cidadania não corresponde a nacionalidade.” 
Por exemplo, os catalães se declaram catalães, mas também espanhóis e europeus.

Discutir-se-á um pouco mais a questão das nações sem Estado, já que se fará uma breve 
análise sobre a situação catalã a seguir.

Outra questão que se coloca é quais são os aspectos comuns do nacionalismo nas nações que 
carecem de um Estado próprio. Em alguns casos, existe um certo grau de autonomia para estas 
nações sem Estado, inclusive com a manutenção de inúmeros elementos relacionados às suas 
tradições socioculturais, como são os exemplos da Escócia, Catalunha, País Basco, Quebec. Não 
obstante, há outros casos no mundo que evidenciam o não reconhecimento destes quarta: a falta de 
reconhecimento destas nações por parte dos estados que as contêm. Podem ser citadas a Palestina 
com relação a Israel, os curdos em grande parte do Oriente Médio, os tibetanos na China, etc.

Em geral, o aspecto comum dos movimentos nacionalistas que fazem com que minorias 
requeiram autonomia ou independência é a insatisfação com segurança, prosperidade econômica, 
participação política, não reconhecimento de valores intrínsecos àquele grupo por parte do Estado 
ou o próprio colapso de suas instituições, etc. Guibernau (1997) afirma que tamanho e população 
relativamente pequenos não são obstáculo para a constituição de um novo estado nacional 
independente, haja vista a independência alcançada pelas repúblicas bálticas nas últimas décadas. 
A autora ainda diz que a era do estado nacional de forma alguma se exauriu; os estados continuam 
sendo os principais agentes políticos, e que sua força e adaptabilidade não serão diminuídas em 
um futuro próximo.

Ao seguir nesta linha sobre a conscientização nacional das minorias, pode-se dizer que 
geralmente estes movimentos partem de um grupo de intelectuais que intentam resgatar aspectos 
culturais desta minoria, como por exemplo, a língua. Na Catalunha, a questão do idioma catalão 
foi um elemento muito forte nas discussões com o governo espanhol, como será explanado mais 
adiante. Em muitos casos, quando essas aspirações por autonomia ganham força, elas deixam de 
abordar apenas fundamentos culturais e se direcionam também às discussões políticas. Guibernau 
(1997) afirma que “as solicitações nacionalistas das minorias são provavelmente entendidas 
como uma ameaça à integridade do estado, que em alguns casos cede à pressão e realiza reformas 
democráticas para atender aos anseios deste grupo que faz as reivindicações; desta forma evita 
um problema maior que é a desintegração.”

Entretanto há casos em que há uma participação ativa do estado para destituir movimentos 
nacionalistas internos, como é caso dos chineses em relação aos tibetanos, cuja ação foi disseminada 
com grande apelo da mídia durante os meses que antecederam os Jogos Olímpicos de Pequim, 
em 2008.
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SOBRE A CATALUNHA

A Catalunha, historicamente, construiu sua identidade em bases que não estabeleciam a luta 
por um Estado. Desde a restauração da monarquia espanhola, em 1975, a Comunidade Autônoma 
da Catalunha é governada por partidos nacionalistas.

Nesta região, o nacionalismo nasceu na década de oitenta do século XIX, em resposta a Castela 
que era vista com a mais importante dentre todas as regiões espanholas, entretanto era atrasada 
e apontada como um obstáculo ao crescimento da região catalã. Neste contexto, a Catalunha 
era definida como nação, em função de seu passado histórico e por conta de seu idioma próprio. 
Segundo Balfour & Quiroga (2007), “os intelectuais catalães tinham um forte apego à cultura catalã, 
mas não questionavam que a Espanha fosse a pátria mãe de todos, fenômeno conhecido como 
duplo patriotismo.” Os autores afirmam que “o nacionalismo elaborou mitos, rituais, símbolos 
que deram vida a um imaginário nacional que competia com a identidade nacional espanhola e 
que em alguns momentos produziram choques violentos.”

Abrão (2011) diz que o nacionalismo catalão se trata:

[...] de um nacionalismo que busca conservar a identidade linguístico-cultural, e que, de igual 
forma, deseja alcançar uma maior autonomia política para Catalunha. Isto é, um nacionalismo 
que implica tanto questões políticas como lingüístico-culturais, a partir do qual se evidencia 
uma longa permanência histórica como movimento, além de constatar-se um alto grau de 
institucionalização política e cultural.

Em linhas gerais, Vilar (1989) afirma que o nacionalismo catalão tem como fundamentos 
alguns aspectos, entre eles a língua (que revelou um importante passado literário), a história 
medieval catalã, a tradição separatista catalã, que desde o século XV registrava críticas ao reinado 
de Castela; e por fim, a prosperidade econômica da região

Em 1932 há um referendo na Catalunha e o governo espanhol então aprova seu Estatuto 
de Autonomia. O governo regional catalão, conhecido como Generalitat, lançou políticas que 
incluíram uma reforma no sistema de ensino para aumentar o ensino em catalão, a promoção 
da cultura e uma reinterpretação da história da região. Para Castells (2010), “o atendimento das 
exigências nacionalistas da Catalunha e do País Basco por parte da República Espanhola foi uma 
das mais importantes causas da insurreição militar que culminou com a Guerra Civil Espanhola 
de 1936 a 1939.”

Durante a Guerra Civil, os nacionalismos conseguiram alcance internacional devido à luta 
antifranquista e ao combate ao nazismo. A ditadura deixou os movimentos nacionalistas de forma 
geral debilitados, devido à grande repressão exercida contra toda manifestação de identidades 
alternativas. O regime tentou apagá-los da esfera pública, mas estes sobreviveram no âmbito 
privado e passaram a esferas que a ditadura não controlava facilmente, como a igreja, por exemplo. 
Vale ressaltar que conforme afirma Castells (2010) esse período foi caracterizado pela eliminação 
deliberada de professores falantes de catalão das escolas. A partir daí, todas as forças políticas 
democráticas passaram a ser nacionalistas catalães.

Em 1978, a Constituição Espanhola formou a base de uma nova agenda que estabeleceu 
como as minorias nacionais deviam ser tratadas. Segundo Guibernau (1997), “uma Constituição 



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 752-760. ISBN 978-85-63800-17-6

Chagas758

diagramação: letra1@editoraletra1.com

que se esforça por reconciliar a unidade dentro do território do estado com uma grande proporção 
de autonomia política para as nações que ele contém, mas que enfrenta conflito e tensão.” Para a 
autora, ou o estado se torna um instrumento puramente administrativo, que coordene as políticas 
de suas diferentes nações ou ele deve cultivar a diferença dentro de certos limites, para que haja 
um equilíbrio entre a aceitação da estrutura do estado por parte das minorias e o desestímulo a 
lutar por independência. No caso espanhol, percebe-se um movimento mais intenso no País Basco.

Ainda na década de 1970, surge o movimento de Convergência Democrática da Catalunha, 
encabeçado por Jordi Pujol, que de 1980 a 2003 foi governador da Generalitat da Catalunha. Esse 
movimento buscava a modernização da economia, a defesa da cultura catalã, a democratização 
espanhola e a incorporação de imigrantes ao movimento nacionalista. Na década de 80, já com 
o período da ditadura encerrado, o governo Pujol popularizou ideias de ampliação das relações 
entre Madri e a Catalunha e fomentou o catalão como a expressão fundamental do caráter nacional 
como idioma de todos os setores.

Entre 1983 e 1998 foram aprovadas leis que reforçavam o uso do catalão no sistema educacional, 
judicial e na administração pública, contribuindo para nacionalizar aqueles que falavam apenas 
o espanhol. Como as competências educacionais passaram para a Generalitat, o catalão se tornou 
a língua predominante nas instituições de ensino; além disso, havia cinco canais de televisão, 
emissoras de rádio e editora de revistas que passaram a prestigiar a cultura catalã.

Jordi Pujol, neste período, afirmava que a Catalunha jamais havia reivindicado especificidade 
étnica e religiosa, nem insistia em questões territoriais. Para ele, a identidade catalã estava 
fundada em bases linguísticas e culturais. A luta pela língua catalã é o que Castells (2010) chama 
de o “último bastião do autocontrole”, o reduto do significado identificável, uma vez que vivemos 
em um mundo submetido à ideologia da modernização e ao poder da mídia global; desta forma, 
a língua se torna a expressão direta da cultura, representa a reação contra uma suposta tentativa 
de homogeneização.

Vale lembrar a importância que os Jogos Olímpicos de 1992, em Barcelona, tiveram para 
projetar a região para o mundo e para fortalecer a identidade deste povo que havia sido reprimida 
por décadas durante a Ditadura espanhola.

Castells (2010) diz que “a Catalunha não representa uma entidade imaginada, mas sim um 
produto histórico constantemente renovado, ainda que os movimentos nacionalistas (re)construam 
seus ícones de autoidentificação com base em códigos específicos a cada contexto histórico e 
relacionado aos seus próprios projetos políticos.”

Nos últimos anos, principalmente a partir de meados da primeira década do século XXI, o 
movimento nacionalista catalão ganha outra característica. Os nacionalistas e independentistas 
catalães denunciam que a Catalunha está submetida a uma exploração econômica por parte 
do estado espanhol, principalmente no que se refere ao déficit da balança fiscal da Catalunha, 
entendendo que esta Comunidade Autônoma recebe muito menos do que contribui em matéria 
de impostos. Por este motivo, a Catalunha vem reclamando historicamente um maior nível de 
autodeterminação, tanto numa perspectiva legislativa como em matéria de poder executivo, 
judicial, cultural e econômico.

O discurso independentista se fortalece no momento em que a crise espanhola se aprofunda. 
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Não bastasse a crise da zona do euro, que ameaça dividir o bloco entre os países que souberam 
administrar suas finanças e os que fracassaram na adoção da moeda única, agora os nacionalismos 
regionais ganham novo impulso em razão da crise econômica. Regiões como Escócia (que acaba 
de passar por um referendo separatista), o sul da França (região de Occitania), o norte da Itália 
(onde os independentistas lutam pela criação da Padania), as lutas travadas na Bélgica pelo povo 
de origem flamenga, e a Catalunha na Espanha são alguns dos exemplos que apontam que mesmo 
após 50 anos de tentativas e ações para unificação europeia, o continente agora teme passar por 
um processo inverso, que é a fragmentação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na Catalunha, a questão é bastante complexa. Pesquisas informam que parte da população 
catalã é a favor da independência, todavia afirma-se que esta Comunidade Autônoma perderia 
com a eventual independência, já que a Espanha é país signatário da União Europeia e para 
que a Catalunha ingressasse no bloco, precisaria da anuência de todos os seus membros. Como 
dificilmente a Espanha aprovaria a sua entrada na União Europeia, seguramente a economia catalã 
sofreria um retrocesso. 

Guibernau (1997) afirma que não está clara a maneira como a União Europeia tratará as nações 
sem Estado. Segundo a autora, “a Europa é uma entidade problemática, cujas fronteiras físicas e 
culturais não são claras, mas que partilha uma civilização comum.” Além disso, “[...]as discussões 
sobre o processo de unificação europeia, entre um número limitado de Estados, não incluíram um 
controle das aspirações e reivindicações de minorias nacionais”, continua a autora. A partir de sua 
assertiva, percebe-se que a questão catalã, assim como as outras mencionadas sobre as nações 
sem Estado, se enquadra nessa temática de como lidar com a preservação e desenvolvimento de 
culturas das minorias.

Segundo Castells (2010), a situação da Catalunha se enquadra “[...] no desenvolvimento de 
nações que ficam no limiar da condição de Estado.” Assim como a região-tema do artigo, poder-se-ia 
citar o Quebec, a Valonia, etc. O autor afirma que estes eram quase Estados por não constituírem 
estados completamente formados, mas sim com grande parcela de autonomia política em função 
de marcante identidade nacional.

Quando Castells propõe essa definição no final do século passado, efetivamente a Catalunha 
se encontrava em um ambiente de lutas por mais autonomia política e pela afirmação do catalão 
como idioma oficial da região. Hoje, com as reivindicações separatistas catalãs, inclusive com a 
aprovação recente para a execução de um referendo para decidir esta questão (novembro de 2014), 
nota-se a importância que ganha o território, conforme afirma Costa (2008), quando diz que “o 
território tem papel de sobredeterminação nos objetivos de emancipação nacional.” Para o autor, 
“o território é a primeira condição da autonomia nacional, diferentemente daqueles que defendem 
uma autonomia estritamente cultural.”

Enfim, a questão catalã é mais uma das que eclodiram em uma Europa, que apesar dos 
esforços de unificação, ainda não soube lidar com a luta das minorias, os movimentos separatistas, 
e ao fim e ao cabo, com a sua perda de identidade(s), dado o seu alto grau de cosmopolitismo. 
O que se percebe é que os recentes movimentos nacionalistas apontam para um caminho que o 
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continente talvez não contemplasse: “o de uma consciência de nação muito mais arraigado do que 
um sentimento europeu”, conforme afirma Aron (2002). No caso da Espanha, nota-se uma baixa 
articulação do poder madrilenho com as lideranças das Comunidades Autônomas, principalmente 
nas últimas gestões de José Luis Zapatero, José María Aznar e atualmente com Mariano Rajoy, 
fato que demonstra o alto grau de insatisfação de inúmeros grupos nacionais minoritários do 
país, fomentando a disseminação de movimentos separatistas, como o que vem sendo travado 
na Catalunha.
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RESUMO. O Tratado Antártico, assinado em 1959, em Washington, foi um dos raros consensos entre os Estados 
Unidos e a antiga União Soviética durante a Guerra Fria. Todavia, embora possa parecer, o tratado não representou 
nenhuma ruptura no contexto geopolítico da Guerra Fria, pelo contrário, foi produto de tal contexto. Em outras 
palavras, as diretrizes do tratado se mostraram coerentes com a geopolítica do equilíbrio de poder estabelecido pelas 
superpotências. Durante a Guerra Fria, no cenário das regiões polares, o Ártico se tornou um importante teatro de 
operações militares para os Estados Unidos e a União Soviética, ou seja, o seu valor geoestratégico era maior do que o da 
região antártica. Assim sendo, a questão antártica poderia ser passível de negociação, a partir de uma diplomacia híbrida 
(realista e liberal). O tratado antártico foi estruturado sob uma premissa de paz e cooperação científica internacional, 
ou seja, uma premissa liberal. Contudo, ele foi incapaz de solucionar o litígio das reivindicações territoriais. A política 
de manutenção das reivindicações de sete países (Argentina, Austrália, Chile, França, Noruega, Nova Zelândia e Reino 
Unido), e a proibição de novas reivindicações, resultou de uma diplomacia realista. Na diplomacia realista, “os Estados 
não se consideram inimigos de morte, mas simplesmente rivais; todo Estado é, aos olhos de outro Estado, um possível 
aliado. Uma diplomacia de equilíbrio ignora os sentimentos” (ARON, 1962). Os Estados-signatários do Tratado 
Antártico, em especial os reivindicantes, estabeleceram a sua geopolítica antártica, inicialmente, no tácito discurso 
do “espaço vital antártico”, que se expressava na dimensão econômico-territorial daquele continente (exploração dos 
recursos naturais e possível soberania). Em 1991, com a ratificação do Protocolo sobre Proteção Ambiental do Tratado 
Antártico (Protocolo de Madri), foi decretada uma moratória sobre a exploração comercial dos minerais antárticos. 
O Protocolo de Madri atribuiu maior relevância à dimensão científico-ambiental da Antártida, em detrimento ao 
tradicional discurso econômico-territorial.    Esse novo contexto político vem reforçando o paradigma liberal do 
Tratado Antártico (cooperação científica e uso pacífico daquela região). 

Palavras-chave. Geopolítica Antártica, Tratado Antártico, Regime Antártico, Governança antártica.

ABSTRACT. The Antarctic Treaty, signed in 1959, in Washington, was one of the rare consensus between the 
United States and the former Soviet Union during the Cold War. However, although it may seem, the Treaty did not 
represent any disruption in the Cold War geopolitical context, on the contrary, it was the product of such context. 
In other words, the guidelines of the Treaty were consistent with the geopolitical balance of power established by 
the superpowers.  During the Cold War, in the polar regions scenario, the Arctic became an important theater of 
military operations for the United States and the Soviet Union, that is, its geostrategic value was greater than the 
Antarctic region. Therefore, the issue about Antarctica could be negotiable from a hybrid diplomacy (realistic and 
liberal). The Antarctic Treaty was structured under a peace and international scientific cooperation premise, that 
is to say, a liberal premise. However, it was unable to solve the dispute of territorial claims. Maintenance policy of 
the claims from seven countries (Argentina, Australia, Chile, France, Norway, New Zealand and United Kingdom) 
and the prohibition of new claims were the results of a realistic diplomacy. In the realistic diplomacy, “the States 
do not consider themselves as enemies, but simply rivals; every State is, in the eyes of another State, a potential 
ally. A balanced diplomacy ignores the feelings” (ARON, 1962). The Antarctic Treaty signatory States, in particular 
the claimants, has established initially its Antarctic geopolitics in tacitus’s speech of the “Antarctic living space”, 
which expressed in economic-territorial dimension from that continent (natural resources exploitation and possible 
sovereignty). In 1991, with the ratification of the Protocol on Environmental Protection of Treaty Antarctic (Madrid 
Protocol), was decreed a moratorium on the commercial exploitation of Antarctic minerals. The Madrid Protocol 
assigned greater relevance to scientific-environmental dimension of Antarctica, to the detriment of the traditional 
territorial-economic speech. This new political context has been reinforcing the liberal paradigm of the Antarctic 
Treaty (scientific cooperation and peaceful use of that region). 

Keywords. Antarctic Geopolitics, Antarctic Treaty, Antarctic Regime, Antarctic Governance.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A diplomacia realista exigiu uma “solução” para a problemática da Antártida, que contemplasse o 
uso compartilhado da região, sem afetar os interesses dos Estados reivindicantes, não-reivindicantes, 
e, principalmente, das superpotências. A “solução” encontrada para a questão antártica não deveria 
afetar o equilíbrio de poder do mundo bipolarizado. A bipolaridade da Guerra Fria rompeu com 
a flexibilidade que caracterizava o antigo sistema mundial, marcado por constantes mudanças de 
alinhamento e alianças. A rigidez do sistema bipolar manteve as alianças separadas pela “cortina de 
ferro”, segundo considerou Morgenthau (1990, p.69); em outros termos, a bipolaridade “congelara 
a situação internacional, e estabilizara um estado de coisas” (HOBSBAWM, 1995, p.249). O 
congelamento das reivindicações territoriais na Antártida foi simples consequencia do contexto 
diplomático-geopolítico da Guerra Fria.

Ao preservar os reclames territorias, ao mesmo tempo em que preconiza o acesso universal 
à região austral, sob um pressuposto de paz e cooperação científica, o tratado antártico, embora 
realista na sua base, assume uma forte conotação liberal. Com o novo contexto geopolítico 
mundial pós-Guerra Fria, a dimensão liberal do tratado adquiriu maior amplitude. Neste sentido, 
o presente artigo tem por objetivo geral analisar as implicações desse contexto na atual geopolítica 
do Sistema do Tratado Antártico (STA), no que se refere à sua dimensão científico-ambiental, e, 
como objetivo específico, analisar a presença e a repercussão de pressupostos liberais na questão 
antártica contemporânea. 

A DIALÉTICA CIENTÍFICO-AMBIENTAL NA ANTÁRTIDA E OS PRESSUPOSTOS LIBERAIS 
EMERGENTES 

A dialética científico-ambiental foi se legitimando na geopolítica antártica a partir do 
fortalecimento de preceitos liberais, inicialmente fomentados por uma política realista das relações 
internacionias, predominante durante a Guerra Fria, assentada no balanço de poder entre as 
superpotências.  

Na década de 1970 o realismo conheceu uma de suas crises mais agudas. Novas questões 
globais colocavam em xeque suas bases teórico-metodológicas, como o surgimento e a confirmação 
da relevância dos assuntos econômicos, das multinacionais e das organizações não-governamentais, 
em detrimento da centralidade do Estado nas relações internacionais (NOGUEIRA et al, 2005, p. 
42). A referida década também representou um momento histórico peculiar. No plano geopolítico, 
a bipolarização da Guerra Fria começava a ser atenuada; no econômico, o modelo fordista, que 
já vinha dando sinais de esgotamento, desde o fim dos anos de 1960, cedia espaço ao regime de 
acumulação flexível (HARVEY, 1992, p. 140). Esse novo regime de acumulação vem acompanhado 
de mudanças fundamentais nos modos de produção e de consumo, induzindo uma reestruturação 
espacial da sociedade, redefinindo o conteúdo ideológico dos espaços (BENKO, 1999, p. 29). A 
emergência da Terceira Revolução Industrial ocorreu paralela ao advento da consciência ambiental 
na escala global, cujo gênese pode ser encontrada na Conferência de Estocolmo (1972). Essas 
transformações (geo)político-econômicas globais repercutiram não só nas relações internacionais, 
mas na geopolítica antártica, em especial no que tange à sua dimensão científico-ambiental. 
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Para a Antártida, a década de 1970 representou uma discussão acerca dos seus recursos 
naturais, especialmente após a crise energética de 1973, provocada, em última análise, pelo 
monopólio e aumento do preço do barril de petróleo, “muitos foram os olhares em direção à 
Antártida” (COLACRAI, 2004, p. 30). A questão da exploração comercial dos recursos naturais da 
Antártida começou a ser discutida, de forma mais incisiva, a partir da 7ª Reunião Consultiva1 dos 
Estados-signatários, que ocorreu em Wellington (1972).    

Concomitante à possibilidade de exploração comercial dos recursos naturais antárticos, em 
especial os recursos minerais, instrumentos de proteção ambiental foram sendo implementados 
e incorporados ao Sistema do Tratado Antártico (STA). Em 1964, surgem as Medidas Acordadas 
para a Conservação da Fauna e Flora Antártica, aplicadas à área do tratado (ao Sul do paralelo de 
60º S); em 1966, são estabelecidas as Áreas Especialmente Protegidas (SPA, do inglês  Specially 
Protected Area); em 1972, é instituída a Convenção para a Conservação das Focas Antárticas (CCAS, 
do inglês Convention on the Conservation of Antarctic Seals); em 1982, passa a vigorar a Convenção 
sobre a Conservação dos Recursos Vivos Marinhos Antárticos (CCAMLR, do inglês Convention for 
the Conservation of Antarctic Marine Living Resources). 

Contudo, na década de 1980, não houve consenso no que se refere à Convenção sobre a 
Regulação das Atividades de Recursos Minerais Antárticos (CRAMRA, do inglês Convention on 
the Regulation of Antarctic Mineral Resources Activities), criticada pela Austrália e França, que 
rejeitaram categoricamente qualquer atividade mineradora na região, propondo o reconhecimento 
da Antártida como uma reserva natural e uma terra destinada à ciência. A oposição dos dois países 
à tentativa de regulação de qualquer atividade mineradora na Antártida, mais do que promover a 
introdução de algum novo paradigma (ambiental) na questão geopolítica da região austral, estava 
relacionada a outros fatores (BECK, 1991 apud GORDON et al., 1998, p. 284), como temores de 
perda de soberania, principalmente por parte da Austrália, a ausência de concessões de royalties 
e pressão das ONGs ambientais. Todavia, ainda que por razões ambíguas, pode-se considerar que 
a crítica feita pelos dois países contribuiu para estimular a dialética ambiental na dinâmica das 
relações internacionais relativa à questão antártica. 

A pressão de ONGs ambientalistas, como o Greenpeace, reforça a presença de novos atores 
nas questões internacionais emergentes, e, de modo específico, na geopolítica antártica, agora não 
restrita às decisões unilaterais dos Estados-signatários. No que tange especificamente à questão 
geopolítica-ambiental na Antártida, segundo GORDON (1998, p. 287):

A partir de meados de 1980, Organizações Não-Governamentais começam a ter  importantes 
interesses nos assuntos antárticos (esses interesses não são apenas de natureza ambiental, mas 
também comercial, como o turismo). “Organizações como a Coalizão do Oceano Austral e Antártica 
(uma aliança de organizações ambientais de mais de 40 países) e o Greenpeace Internacional 
tornam-se cada vez mais ativos e influentes politicamente. O lobby dessas Organizações 
desempenhou importante papel na proibição de qualquer atividade mineradora na região 
Antártica (o que culminou no Protocolo sobre Proteção Ambiental do Tratado Antártico -  Protocolo 
de Madri -  com uma moratória sobre os minerais, em 1991)

1 As Reuniões Consultivas são encontros anuais de representantes dos Estados-signatários, a fim de discutir questões e/ou apresentar propostas 
referentes à questão antártica.
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Durante a década de 1990 se aprofundaram as críticas ao realismo. Para os críticos pós-
positivistas, os alicerces epistemológicos do realismo não foram capazes de prever e entender a 
Nova Ordem Mundial globalizada pós-Guerra Fria, na qual os mísseis balísticos deram lugar aos 
fluxos econômicos, e as discussões políticas em instituições internacionais, como a ONU, agora 
dividem espaço com as discussões dos fóruns econômicos, com o de Davos, denominado de a “Meca 
do hiperliberalismo” por RAMONET (1998, p. 55). Tais críticas, de certo modo, contribuíram para 
fortalecer pressupostos liberais emergentes, como a cooperação científica global, e redefinir conceitos 
inerentes às relações internacionais, como o de segurança. A cooperação científica globalizada, de 
um modo geral, “foi impulsionada pelos avanços tecnológicos e pelas mudanças na geopolítica 
mundial que ocorreram no final do século XX”2, fato que aprofundou ainda mais a cooperação e 
a pesquisa internacional na região antártica, cuja maior expressão, neste início de século XXI, foi 
o advento do 4º Ano Polar Internacional (2007-2009)3. Os anos polares são momentos em que a 
comunidade científica internacional tem na sua agenda investigações multidisciplinares nas resgiões 
ártica e antártica, dando especial atenção aos estudos de fenômenos relacionados aos períodos 
de máxima atividade solar. O desenvolvimento de uma agenda científica para as regiões polares, 
que começa a ganhar forma neste início de século, deverá dar maior autonomia para a ciência 
antártica. Tal agenda científica tenderá, cada vez mais, a se sobrepor e influenciar  a agenda (geo)
política do Sistema do Tratado Antártico, ao mesmo tempo em que reforça a dimensão ambiental.      

Enquanto as críticas ao realismo recrudesciam, em meados da década de 1990, a dialética 
ambiental redefinia novos e antigos conceitos como o de segurança. A degradação ambiental passou 
a condicionar a própria existência da humanidade. Os informes do Painel Intergovernamental 
sobre Mudanças Climáticas (IPCC, do inglês Intergovernmental Panel on Climate Change), que 
apontaram uma certeza de 90% da participação humana no processo das mudanças climáticas 
globais, descreveram um futuro não muito promissor para a humanidade. Futuro que já havia sido 
alertado na Conferência de Estocolmo, que culminou nas recomendações do Relatório Brundtland 
(“Nosso Futuro Comum” - 1987) e na Agenda 21 (Rio-92).

Diante desse contexto, é cada vez mais unânime a noção de que o velho conceito de segurança 
nacional deva sofrer uma impreterível mudança na sua fundamentação ideológica. Em 1978, o 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) estabeleceu os princípios condutores 
sobre a concepção de segurança ambiental. Para BRIGAGÃO (1991, p.68) os primeiros passos 
estavam sendo dados, no sentido de ampliar o conceito tradicional de segurança (nacional e de 
natureza militar) para um conceito ampliado e global. Em 1987, o Relatório Brundtland dedicou-se 
a analisar, do ponto de vista global, as profundas relações entre paz, segurança, desenvolvimento e 
meio ambiente. Ainda, em 1988, o PNUMA propõe uma estratégia global no sentido de consolidar 
o programa transnacional de segurança ecológica. Para o PNUMA, a segurança ambiental é a mais 
nova e exigente questão que a humanidade está a enfrentar (BRIGAGÃO, 1991, p. 68-69).

O Estado realista, por sua vez, a partir de uma perspectiva clássica do conceito de segurança, 
por si só, não consegue transcender as novas demandas e ameaças do mundo globalizado pós-Guerra 

2 Knowledge, networks and nations: Global scientific collaboration in the 21st century. London: The  Royal Society, march 2011.
3 Assim como nos anos polares anteriores, pesquisadores (de mais de 60 países) foram enviados para a execução de pesquisas de vanguarda nas 

regiões ártica e antártica. O 4º Ano Polar Internacional teve por objetivo analisar processos ambientais e suas conexões com o resto do planeta, 
aprofundando pesquisas relacionadas às mudanças climáticas globais.
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Fria. Quanto a essa questão, BUZAN (1998, p. 16-17) considera dois complexos de segurança: o 
homogêneo, que se concentra em setores específicos, como os complexos militares de segurança 
(composto predominantemente pelo Estado); e os complexos heterogêneos, que se desprendem 
de setores específicos, assumindo-se que a lógica regional possa integrar tipos diferentes de atores 
(Estados, nações, empresas, Organizações governamentais e Não-Governamentais), atuando em 
diferentes setores (social, político, econômico, ambiental). 

A degradação ambiental não reconhece soberanias, fronteiras e territórios; assim sendo, a 
resposta de segurança deve ser global, envolvendo todos os atores, a partir de uma visão liberal 
de interdependência, na qual a ordem da política mundial “emerge não de uma balança de poder, 
mas de direitos, acordos e normas, ou seja, de regimes internacionais” (BAYLIS et al, 2001, p. 5). 

Numa perspectiva liberal, as sociedades democráticas devem resolver suas diferenças mútuas 
pacificamente, por meio do direito internacional (NOGUEIRA et al, 2005, p. 65). O Estado, por sua 
vez, deve priorizar a segurança dos cidadãos, antes de garantir a sobrevivência de seus interesses 
(soberania), para BARNETT (2001, p. 136), o conceito de segurança ambiental/ecológica está 
vinculado à segurança humana, cabendo ao Estado a função de agente provedor desse novo 
conceito, da mesma forma que priorizou a segurança militar. 

Outra característica liberal dessa Nova Ordem Mundial globalizada é a opinião pública. “Os 
liberais argumentam que a opinião pública é um fator determinante na definição de uma política 
externa racional e moderada” (NOGUEIRA et al, 2005, p. 65), contribuindo para a mitigação 
de conflitos. Com o advento do que SANTOS (1997) denominou de meio técnico-científico-
informacional, a influência da opinião pública nas tomadas de decisões político-econômicas está 
cada vez maior. Os levantes no mundo árabe e a censura imposta às redes sociais, pelos governos 
autoritários (como o chinês), deixam explícita essa realidade. 

A QUESTÃO ANTÁRTICA A PARTIR DE UMA ABORDAGEM LIBERAL 

A dialética antártica requer uma abordagem liberal quando analisada sob determinados 
pressupostos:

a) a importância da opinião pública - canalizada pelas ONGs ambientais, a opinião pública 
teve papel significativo na formulação do regime ambiental antártico, seja através da rejeição da 
Convenção sobre a Regulação das Atividades de Recursos Minerais Antárticos (CRAMRA), seja 
por meio da aprovação de medidas conservacionistas, que culminaram no Protocolo de Madri 
(1991); ONGS ambientais, que atuam na Antártida (Greenpeace, Sea Shepherd...), se utilizam do 
artifício das redes sociais para mobilizar a opinião pública. As imagens e as informações sobre o 
colapso das plataformas de gelo Larsen A (1995) e Larsen B (2002), que chegaram através da mídia, 
aproximaram a Antártida e o hermético discurso acadêmico das mudanças climáticas globais da 
opinião pública.

b) a existência de um regime antártico – conceituando regime como um conjunto de princípios, 
normas, regras e procedimentos que, de alguma forma, atinge as necessidades dos distintos 
atores no campo das relações internacionais (KRASNER, 1983), não se tem maior dificuldade em 
se identificar o Sistema do Tratado Antártico (STA) como um regime, fundamentado no próprio 
tratado, sendo legitimado e complementado por suas medidas, convenções e pelo protocolo 
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ambiental. O STA é constituído por atores estatais, ou seja, os Estados-signatários que mantém 
atividades científicas na área do tratado (as Partes Consultivas), os que não têm atividades 
científicas e têm direito de voz nas reuniões, mas não de voto (as Partes Não-Consultivas), e atores 
não-estatais (organizações científicas e ambientais). Atualmente existem 49 Estados-signatários, 
sendo 28 Partes Consultivas (DUDENEY et al., 2012, p. 1). Observa-se que a figura do Estado 
não se dissipa, coexistindo com os demais atores do STA. Os 12 Estados-signatários originais 
(que elaboraram as diretrizes jurídicas do tratado) ainda mantêm um elevado status (geo)político 
dentro do STA, o que converge às considerações de ZACHER (2000, p. 91), segundo as quais o 
Estado continua tendo um papel decisório na política internacional, contudo, deve cooperar com 
outros atores transnacionais “para poder controlar uma variedade de interdependências”. A tese 
da interdependência, proposta por Ernest Haas, na década de 1960 do século XX, para explicar o 
processo da integração econômica regional, e retomada na década seguinte por Robert Keohane e 
Joseph Nye, “apesar de ser mais claramente percebida nas relações econômicas, aplica-se a outras 
esferas da política internacional” (NOGUEIRA et al., 2005, p. 82). Pode-se, portanto, incluir a 
esfera ambiental nessa questão: muitos dos efeitos da degradação ambiental repercutem longe 
do local ou da região onde essa degradação foi produzida (os efeitos das mudanças climáticas são 
mais sentidos nas regiões menos desenvolvidas).

No STA coexistem dois tipos de regimes, identificados por YOUNG (1999, p. 8-11) como regime 
internacional e regime transnacional. Para o referido autor, no regime internacional os membros 
são os Estados, e os arranjos institucionais são feitos para atender às demandas da sociedade 
internacional, enquanto que no regime transnacional os membros são atores não-estatais, e seu 
arranjo institucional visa atender às necessidades da sociedade civil. Nesse sentido, o STA comporta-
se como um regime duplo, de um lado os arranjos institucionais dos Estados-signatários (que 
buscam equacionar a questão das reivindicações territoriais); de outro, os arranjos institucionais 
de interesse da sociedade civil, resguardados pelas Organizações Não-Governamentais de caráter 
científico-ambiental.    

c) existência de uma governança antártica - ao congelar as pretensões territoriais na Antártida 
e o seu uso compartilhado, através de um pressuposto de “patrimônio comum da humanidade”, 
precedente que mais tarde serviu de base para o tratado da Lua (1979) e para a Convenção 
sobre o Direito do Mar (1982), o tratado antártico determinou uma governança antártica. A 
governança segundo ROSENAU (CZEMPIEL et al, 2000, p.15), difere de governo por não depender, 
necessariamente, de um poder de polícia ou de uma autoridade formal; em outras palavras, a 
governança refere-se às atividades cujos objetivos são comuns, sendo um fenômeno mais amplo, 
que abrange não apenas instituições governamentais, com seus arranjos formais, mas também 
mecanismos informais de caráter não-governamental. Ainda, conforme o referido autor, “a 
governança é um sistema de ordenação que só funciona se for aceito pela maioria, ou pelos atores 
mais poderosos”. Onde os governos distribuem valores autoritariamente, “a governança os distribui 
de modo não-autoritário, mas igualmente efetivo” (CZEMPIEL et al, 2000, p.335) Nesse sentido, 
o STA se aproxima do conceito que YOUNG (1999, p. 11) denominou de “governança global”, 
resultante dos esforços combinados dos regimes internacional e transnacional. 
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d) uma zona de paz e cooperação científica internacional: ao sustentar a premissa de paz e 
cooperação científica internacional, o STA se aproxima, numa escala regional, da visão kantiana 
da almejada paz nas relações internacionais. O projeto kantiano da paz, não se prendia a um 
idealismo ingênuo. Kant reconhecia que “a guerra era uma prática inerente ao sistema internacional” 
(NOGUEIRA et al, 2005, p. 70), sua proposta era “criar uma estrutura supranacional e fortalecer o 
Direito Internacional como mecanismo de solucionar controvérsias, e, se possível, expandir a zona 
de paz para outras regiões” (NOGUEIRA et al, 2005, p. 70). Dentro desse contexto, o STA tem se 
mostrado, desde 1961 (quando ocorreu a vigência do tratado), como uma estrutura supranacional 
que vem garantindo, a partir do Direito Internacional, o uso compartilhado da região antártica, 
situação que, embora não solucionando a questão das reivindicações territoriais, contribuiu para 
sublimar o conflito e as controvérsias, e está na base da estabilidade geopolítica daquela região. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tratado antártico, cerne da geopolítica antártica, conforme analisado, se estruturou a 
partir de dois pressupostos antagônicos das relações internacionais. Sob o pressuposto realista se 
construiu o “consenso” geopolítico para o maior impasse da questão antártica (as reivindicações 
territoriais, que foram “congeladas”). A premissa liberal do uso pacífico e do acesso univeral à 
região antártica, sob a égide da cooperação científica internacional, foi apenas consequencia e 
justificativa da política realista para a Antártida.

Todavia, com as transformações geopolítico-ambientais do mundo globalizado pós-Guerra Fria, 
as relações internacionais, de um modo geral, estão dando maior espaço a políticas e instituições 
liberais. Esse contexto vem repercutindo na geopolítica antártica de forma mais aprofundada, 
tendo em vista o pressuposto liberal já existente na própria estrutura do Sistema do Tratado 
Antártico. Tal pressuposto  começou a se intensificar a partir da década de 1990, com a ratificação 
do Protocolo de Madri (1991). Ao recomendar a preservação do  meio ambiente antártico como 
objeto prioritário  da ciência, o Protocolo de Madri reforçou a amálgama científico-ambiental, em 
detrimento da dimensão econômico-territorial. Assim sendo, pelo menos até o ano de  2048, quando 
deverá ser revista a moratória sobre a exploração dos minerais, a questão antártica continuará 
sendo analisada sob um prisma liberal. 
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CONDIÇÕES QUE FAVORECEM OU IMPOSSIBILITAM A CRIAÇÃO 
DE MUNICÍPIOS: UM ESTUDO COMPARADO ENTRE DISTRITOS 

EMANCIPADOS E NÃO-MANCIPADOS

CONDITIONS THAT FAVOR OR PRECLUDE THE CREATION OF MUNICIPALITIES:
A COMPARATIVE STUDY BETWEEN EMANCIPATED AND NOT EMANCIPATED DISTRICTS
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RESUMO. A pesquisa buscou compreender as condições que favorecem ou que dificultam e até impedem a criação 
de novos municípios a partir do exemplo de dois distritos: um que foi emancipado, Apuarema, e outro que não foi 
emancipado, Stela Dubois, em 1989, ambos do mesmo município matriz – Jaguaquara –, localizado na Região Econômica 
do Sudoeste do Estado da Bahia. A pesquisa foi baseada em análise comparativa entre os distritos considerando 
a leitura da bibliografia pertinente ao tema, entrevistas não estruturadas, questionários, reportagens de jornais, 
estatísticas municipais e os requisitos exigidos pela legislação pertinente para a criação de novos municípios. Para 
além dos requisitos legais exigidos, procurou-se entender as condicionantes políticas que paralelamente às questões 
formais definem as regras do jogo em um processo emancipacionista, uma vez que o espaço da política é condicionado 
pelo jogo de interesses entre deputados estaduais, o governador do estado e as lideranças locais que influenciam as 
decisões a favor e contra as emancipações municipais, tudo isso em ambiente político democrático e com tendência 
à descentralização política do Estado federado. A escolha destes distritos para a realização da pesquisa foi motivada 
pelo fato da ocorrência de manifestações públicas organizadas pela comissão local de emancipação. Da pesquisa 
observou-se que o distrito Stela Dubois pode não ter sido emancipado por fortes disputas internas entre os agentes 
interessados na emancipação, bem como pela inclusão de distritos sem emenda ou projetos de emancipação, ao bel 
prazer dos deputados interessados em incluir qualquer distrito no bojo das emancipações. Além disso, a linha dura 
adotada pelo governador do estado na época inviabilizou as emancipações, inclusive, de distritos emancipáveis. Já 
no caso do distrito de Apuarema, emancipado no processo imediatamente anterior, além da força dos deputados, na 
época, que o favoreceu, houve também a flexibilidade do governador, o qual era favorável.

PALAVRAS-CHAVE. Emancipação municipal, Federalismo, Política.

ABSTRACT. The research sought to understand the conditions that favor or hinder and even preclude the creation of 
new municipalities starting from the example of two districts: one that was emancipated, Apuarema, and the other 
that wasn’t emancipated, Stela Dubois, in 1989, both from the same matrix municipality – Jaguaquara -, located 
in the Economic Region of Southwest of the State of Bahia. The research has been based in comparative analysis 
between the districts, considering the bibliographic lecture pertinent to the theme, not structured interviews, 
questionnaires, newspaper reports, municipal statistics and the requirements required by the pertinent legislation 
to the new municipalities’ creation. Beyond the legal requirements required, was sought understand the political 
determinants which in parallel to the formal questions defines the rules of the game in a emancipationist process, at 
the time that the space of politics is conditioned by the interests between state deputies, the governor of the state 
and the local leaderships which influence the decisions favorably or against the municipal emancipations, all this 
in a political democratic environment and with the tendency to political decentralization from the federated State. 
The choice of those districts to the realization of the research was motivated by the fact of the occurrence of public 
manifestations organized by the local committee of emancipation. From the research has been observed that the 
district Stela Dubois may not have been emancipated by strong internal disputes between the interested agents in 
the emancipation, as well as by the inclusion of districts without amendment or projects of emancipation, to the 
whims of the interested deputies to include any district in the conjunct of the emancipations. Besides that, the hard 
line adopted by the governor of the state at the time become unfeasible the emancipations, including, the districts 
capable to emancipation. In the case of the district of Apuarema, emancipated in the immediately previous process, 
besides of the deputies’ strength, at the moment, which favored, there was also the flexibility of the governor, who 
was favorable. 

KEYWORDS. Municipal emancipation, Federalism, Politics.

LOCALISMO, NACIONALISMO, REGIONALISMO E GLOBALISMOEIXO III
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INTRODUÇÃO

No Brasil, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, o município passou 
a fazer parte da federação como ente governamental com autonomia política e financeira. Esta 
prerrogativa prevista no texto constitucional elevou os municípios à condição de protagonista e 
beneficiário no processo de descentralização política e administrativa nacional. Nessa conjuntura 
foi transferida aos municípios maior capacidade de decisões, competências e obrigações que lhe 
são próprias como, elaboração de suas próprias leis, arrecadação dos tributos pertinentes, proteção 
do patrimônio histórico–cultural, participação em fundo de financiamento, bem como criação, 
organização e supressão de seus distritos.

Além dessas mudanças históricas para os municípios, previstas nesta Carta Constitucional 
ficam estabelecidas mudanças deliberativas sobre a criação, incorporação, a fusão e desmembramento 
de municípios (Art.18, § 4º). As mudanças foram no sentido de transferir essa competência política 
da instância federal pra a instância estadual o que culminou na criação de 1.327 municípios no 
Brasil em 1989. No mesmo período, na Bahia, foram criados 49 municípios, 5 deles localizados 
na Região Sudoeste do Estado da Bahia.  Essa corrida emancipacionista perdurou até publicação 
da Emenda Constitucional nº 15 de 1996 pelo Congresso Nacional, que proibiu as deliberações 
estaduais sobre as emancipações de seus distritos, até aprovação de nova lei.

Diante disso, faz-se necessário se compreender as condições que favorecem ou que dificultam 
a criação de novos municípios a partir do exemplo de dois distritos: um que foi emancipado em 
1989, Apuarema, e outro que não foi emancipado, Stela Dubois, ambos do mesmo município 
matriz, localizado na Região Econômica do Sudoeste do estado da Bahia. Para tanto, buscou-se 
fazer uma análise comparativa entre os requisitos exigidos pela legislação federal vigente à época 
para a emancipação de distritos, com base nas disputas políticas subjacentes e nas condições legais 
que estes distritos apresentavam quando pleitearam a emancipação.

ELEMENTOS PARA A COMPREENSÃO DO FEDERALISMO E DA DESCENTRALIZAÇÃO 
POLÍTICA DO ESTADO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO

Acredita-se que houve, com efeito, uma boa intenção de descentralização política do Estado 
brasileiro no processo de elaboração da Constituição Federal de 1988, atribuindo aos municípios 
a condição de ente federado. Certamente era de se esperar que após 25 anos (entre 1964 e 1985) 
de centralização e de tensão política, que o legislador constituinte, em boa parte imbuído de 
interesse progressista, tentasse, dentro do possível, estabelecer no texto constitucional condições 
radicalmente contrárias à experiência política e administrativa implantada à força pelos governos 
militares.

Assim, como resultado da influência direta dos governadores sobre suas bancadas em defesa 
dos interesses estaduais, principalmente maior participação nas rendas nacionais, e o mesmo 
para os prefeitos e as associações de prefeituras, foi conferido também aos municípios o status 
de ente federado.

A consolidação dos acordos entre os interesses divergentes durante o processo constituinte 
quanto à autonomia municipal implicaria a substituição de relações verticais, determinadas pela 
União Federal, no período republicano, desde a República Velha (FONSECA, 2006), por relações 
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quase horizontais que atingiria os entes subnacionais, garantidas textualmente pelos recursos 
financeiros baseados nas respectivas capacidades de tributação e pelas competências atribuídas a 
cada um dos entes federados. Entretanto, certas diretrizes normativas muito avançadas, como a 
idéia republicana de autonomia do poder local, desde que foi criada em 1988, vem passando por 
percalços, revelados pela força da realidade política nacional brasileira secularizada na tradição 
oligárquica e centralizadora, conduzida pela elite nacional arcaica, mas ainda com fôlego, que 
por força de inércia tem erigido obstáculos ao desenvolvimento esperado da vida municipal 
compartilhada na unidade federada.

Em meio à desconfiança quanto aos possíveis resultados da descentralização política do 
Estado federado é mantida, de um lado, a persistente centralização política na escala federal 
baseada na capacidade arrecadadora (BRITO, 2013), em que pese sua dissimulação, e do outro 
lado, o predomínio de uma prática extremamente nociva à democracia e a qualquer pretensão de 
superação do status quo, a imposição da vontade pessoal dos “chefes políticos” regionais e locais 
manifesta no “municipalismo autárquico” (ABRUCIO, 2006) confirmando sua intenção personalista 
e desconsiderando a unidade federativa e as demandas dos cidadãos.

A descentralização política e o compartilhamento de recursos e competências tornam-se 
quase inconciliáveis quando o contexto político interescalar do poder não está desenvolvido o 
suficiente para enfrentar com segurança os problemas que envolvem princípios subjacentes à 
tradição oligárquica e à tradição republicana.

A Constituição Federal de 1988 foi concebida com ambição ampla no que concerne aos 
objetivos e duração temporal mais perene, o seu “Art. 24” define que “Compete à União, aos Estados 
e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:”. Neste caso, a União federal assume por 
escolha própria, baseada na antiga tradição centralizadora, quase todas as competências com uma 
racionalidade de Estado unitário, deixando as sobras, inclusive econômicas para os demais entes 
federados subnacionais.

Isso implica precariedade da coordenação da vida nacional e ampliação da competição 
desigual (inclusive porque a capacidade de arrecadação não é a mesma entre os estados membros 
e nem entre estes e a União, menos ainda entre os municípios) entre as instâncias de Governo 
federadas, e implica também privilégios da União dirigidos para certas unidades da federação ou 
municípios, segundo certas conveniências, com prejuízo para todos, sobretudo no que se refere à 
ampliação das desigualdades socioeconômicas e espaciais regionais.

Assim, o federalismo brasileiro, com um viés de centralização política velada, mesmo sob um 
regime democrático consolidado, está envolto por uma forte assimetria, deveras prejudicial aos entes 
subnacionais, especialmente em relação aos municípios que possuem capacidade arrecadadora menor 
e menos eficiente, o que certamente implica sérios percalços à possibilidade de desenvolvimento 
socioespacial.

PRINCIPAIS MOTIVAÇÕES PARA A EMANCIPAÇÃO DE DISTRITOS MUNICIPAIS

Em termos gerais, parte-se do pressuposto que os principais motivos que induzem a 
mobilização política dos distintos agentes sociais que se interessam pela emancipação dos distritos 
municipais estão vinculados a múltiplas causas surgidas simultaneamente. Contudo, os fatores 
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até então identificados, e que juntos contribuem para a busca da autonomia política das áreas 
emancipáveis vinculam-se aos de ordem política, administrativa, econômica dinâmica, e econômica 
por estagnação, conforme identificaram Bremaeker (1993), Noronha (1997), Cigolini (1999), 
Almeida, K., (2013) e Brito (2013).

As motivações políticas perpassam todos os processos de emancipação política dos distritos 
municipais considerando o prestígio político e social do cargo de prefeito ou de vereador, algo sempre 
bem visto para as lideranças políticas locais. Outra fonte de motivação política para a criação de 
municípios é a existência de rivalidades entre as lideranças políticas locais, os quais, segundo suas 
articulações e força política buscam solucionar suas demandas por meio de deputados estaduais, 
que possam assumir a posição de patrono das lideranças políticas locais e, com isso, assumir a 
defesa da emancipação dos distritos. Na contabilidade do parlamentar tal empreitada poderá 
reverter-se em reconhecimento político de seu esforço e, portanto, ser lembrado pela população 
que foi ajudada no momento das eleições, confirmando a sua futura base eleitoral.

As causas de ordem administrativa permitem elaborar um forte apelo social por parte das 
lideranças interessadas na emancipação de distritos municipais, pois há na verdade uma imbricação 
de difícil superação entre o descaso das administrações dos municípios de origem, que realizam 
a maior parte dos investimentos na sede municipal, desprezando os demais distritos, sobretudo 
em municípios de grande extensão superficial. Isto implica a instalação de infraestrutura física 
básica custosa: estradas e sua manutenção periódica, água tratada e esgotamento sanitário, escolas 
e postos de saúde e demais unidades administrativas para atender as demandas dos cidadãos na 
sede e nos demais distritos próximos e distantes.

Como os recursos financeiros à disposição dos municípios são escassos, as prefeituras tendem 
a negligenciar o atendimento das necessidades da população em distritos distantes, inclusive pela 
perspectiva de se “perder” os investimentos realizados nessas áreas do município, em decorrência 
da uma possível emancipação dos distritos.

Quantos às motivações econômicas elas podem ser por dinâmica ou por estagnação. As 
razões econômicas dinâmicas são condicionantes fortes para se iniciar um processo de emancipação 
municipal. A possibilidade de contar com receitas consistentes e previsíveis de longa duração, 
provenientes de impostos derivados de indústrias, um comércio numeroso e importante, jazidas 
minerais de alto valor econômico etc., nos limites de distritos municipais, principalmente os 
distantes da sede municipal, motiva algumas lideranças políticas locais a tentar ocupar diretamente 
a função de prefeito, para pôr em prática seus projetos pessoais e públicos, ao propor a emancipação 
política. Contudo, isso demanda negociações e apoios políticos externos, no âmbito da esfera 
política estadual, inclusive por força de lei.

Há ainda razões que, por seu caráter negativo, também concorrem de maneira significativa 
para que ocorram emancipações municipais. Essas emancipações resultam da estagnação econômica 
do município e, por consequência, os distritos distantes da sede municipal não são assistidos, 
permitindo uma situação de marginalização dos distritos que buscam reverter essa condição por 
meio da emancipação municipal. O processo de emancipação se desenvolve tal qual os apresentados 
anteriormente, porém o novo município fica inteiramente na dependência das transferências 
intergovernamentais, principalmente do FPM, já que a circulação da riqueza é elementar e as 
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transferências estaduais são tão menos importantes quanto menores forem as possibilidades de 
geração e de circulação da riqueza localmente.

ELEMENTOS QUE IMPOSSIBILITARAM A EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO STELA DUBOIS EM 
1989

O município de Jaguaquara está localizado na Região Econômica do Sudoeste da Bahia e 
sua base econômica está voltada para a agricultura comercial de hortifrutigranjeiros praticada no 
distrito sede. No recenseamento de 1991, já sem o distrito de Apuarema a população do município 
era de 39.241 habitantes. Até 1989 o município era formado pelo distrito sede, pelos distritos 
Ipiúna e Apuarema e pelo povoado denominado Entroncamento de Jaguaquara, atual distrito 
Stela Dubois. O distrito de Apuarema e o povoado de Entroncamento de Jaguaquara pleiteavam a 
emancipação política junto a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia em 1989. Todavia, apenas 
o distrito de Apuarema foi emancipado, enquanto o povoado de Entroncamento de Jaguaquara 
continuou no rol das áreas emancipáveis na Bahia.

O que se chama de estoques de áreas emancipáveis corresponde às grandes extensões de terras 
municipais onde vive uma parte relativamente numerosa da população municipal, normalmente 
nas jurisdições de distritos municipais muito distantes das sedes dos municípios (as cidades), 
mas que não recebem atenção adequada da administração municipal. A mobilização em torno da 
emancipação do Entroncamento de Jaguaquara foi iniciada em 1989 com a elaboração do projeto 
de emancipação por lideranças políticas locais como vereadores e ex - vereadores.

As motivações para o pedido de emancipação tiveram causas múltiplas, com destaque para 
as questões políticas administrativas e econômicas (Figura 1)

Fonte: Organizado por Romilda Souza, com base em na pesquisa de campo, 2014.
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Diante das motivações e da articulação do grupo político local com os deputados estaduais 
como Gerbaldo Avena (PMDB) e Coriolano Sales (PSB) o distrito Stela Dubois entrou no Ato das 
Disposições Transitórias da Constituição de 1989, juntamente com outros 56 distritos para a 
realização de consulta plebiscitária, contudo o plebiscito não aconteceu, em razão de um movimento 
antiautonomista deflagrado pelo novo governador do estado da Bahia que tomou posse em 1990. 
Assim, relata o deputado Coriolano Sales:

Stela Dubois entrou em fase diferente de Apuarema, entrou na época da Constituinte Estadual, 
foi nessa época da constituinte estadual que incluímos na Constituição 56 localidades e logo 
após uma série de acréscimos legislativos para realização de consulta plebiscitária e então, Stela 
Dubois que tinha todas as condições em se transformar em município, porque tinha população 
na sua área distrital, tinha comércio relevante, população relevante, número de residências 
suficiente, tinha todas as condições para desmembrar-se de Jaguaquara e transformar-se num 
município por ser uma localidade crescente, mas ficou para trás, por que houve uma decisão 
política do grupo liderado pelo governador Antonio Carlos Magalhães que impediu a criação 
desses municípios (Entrevista concedida a Romilda Souza 08/07/2004).

Para Tomio (2002) a possibilidade de emancipação das “áreas emancipáveis” depende quase 
que exclusivamente da interação política entre o executivo e legislativo estadual. Assim, o autor 
argumenta:

A institucionalização/alteração da regulamentação e o sentido desta (facilitar/dificultar as 
emancipações) dependerão da interação entre executivo e legislativo estadual e do tamanho/
consistência da coalizão de governo existente no legislativo estadual (constituída pelos 
resultados eleitorais ou por alianças políticas posteriores): (a) quando for minoritária, a lei 
promulgada tenderia a facilitar as emancipações (comparada ao status quo); (b) quando for 
majoritária, com apoio vigoroso, o sentido da lei dependeria do interesse do executivo em 
facilitar/dificultar as emancipações; (c) quando for majoritária, com apoio frágil, o sentido da 
lei dependeria de barganhas pontuais entre o executivo e o legislativo (TOMIO, 2002, p. 11).

Assim, para o autor, quanto mais favorável for à posição estadual sobre as emancipações e 
quanto maior o estoque de “áreas emancipáveis”, maior a possibilidade de ocorrência de emancipações 
na unidade da federação.

Conforme Magdaleno (2013), a territorialidade da representação política está diretamente 
relacionada ao conjunto de práticas desenvolvidas pelos representantes políticos institucionalizados 
no sentido de construir um território onde o efeito do poder político é notado, identificável. Desse 
modo, a territorialidade política é exercida dentre outras formas, por meio do discurso e por 
meio da apresentação de proposições, que, ao se transformar em leis pode atingir e abarcar toda 
a sociedade ou apenas determinadas porções do espaço. Nesse sentido é possível assegurar que é 
pelo território que se desenvolve a relação simbólica entre lei, política e espaço.

De acordo com a matéria do jornal A Tarde de 08 de setembro de 1989, existia na Assembleia 
Legislativa do estado da Bahia uma lista com 56 distritos com projetos para ser emancipados, o 
que exigiu dos negociadores das emancipações algumas articulações políticas que garantissem a 
aprovação desses projetos. Desta maneira foram incluídos à lista já existente, mais 27 distritos.  
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Contudo, a matéria destaca: “27 distritos que pleiteiam emancipação política poderão engordar a 
lista das localidades que serão plebiscitadas. Esta foi a fórmula encontrada pelos negociadores das 
emancipações para viabilizar apoio necessário à aprovação em bloco desses projetos de emancipação”.

A inclusão desses 27 distritos, sem o respectivo projeto de emancipação e sem a atender 
os requisitos mínimos exigidos pela legislação, pode ter sido um dos fatores que influenciaram 
negativamente para que esses distritos não tenham sido contemplados com o plebiscito e tenham 
sido indeferidos, inclusive o distrito Stela Dubois, que de acordo com os dados, da comissão local 
de emancipação era um dos que apresentava o maior número de habitantes, 8.950 habitantes.

Na ocasião existiam grupos políticos divergentes lutando pela mesma causa, a emancipação, 
e cada um se articulava no sentido de angariar para si esse mérito e conseguir o prestígio político 
necessário a sua perpetuação no cenário político local.  Diante disso, Mesquita (1990, p.177) 
argumenta que “[...] quando na consciência territorial da população ou de alguns segmentos 
desta predominam um, ou mais de um dos três critérios — posse, poder e autonomia meramente 
administrativa —, a emancipação possibilita um uso político do território.”  Nesse sentido, e de 
acordo com um  morador entrevistado do distrito, em 1989, dois grupos políticos do distrito Stela 
Dubois se dirigiram à ALBA com o propósito de requerer agilidade ao processo de emancipação, ao 
chegarem na ALBA, não houve consenso entre as lideranças  e o conflito político se estabeleceu.

O início de um processo de emancipação tem como protagonistas lideranças políticas locais e 
que, segundo Tomio (2002), possuem a prerrogativa de deflagrar o processo diante dos interesses 
em jogo, como ampliação da oferta de recursos fiscais e atribuição de autonomia política ao novo 
município.

Lideranças locais relatam o conflito entre representantes políticos locais do (PMDB/ PT) 
e um vereador do (PFL). Segundo os representantes do PMDB/PT, foram eles que, juntamente 
com a população, iniciaram e desencadearam o processo de emancipação do distrito. No entanto, 
outro político do distrito (PFL) divulgava a sua participação articuladora e mentora em torno do 
projeto emancipacionista, o que gerou descontentamento e aflorou os ânimos dos políticos que 
de fato estavam à frente do processo de emancipação do distrito.

Sendo a sociedade formada por grupos que possuem interesses distintos a política surge com 
objetivo de intermediar esses conflitos sociais, mas seria romântico compreender o espaço da política 
sem conflito, já que a sociedade é formada por interesses conflitantes, dialéticos e divergentes. Para 
Arendt (2009) A política surge no e entre os homens no intraespaço se estabelece como relação.  
A autora ainda assegura que “A política organiza de antemão, as diversidades absolutas de acordo 
com uma igualdade relativa e em contrapartida as diferenças relativas” (HARENDT, 2009, p. 24). 
Assim, também devem se complexificar os interesses políticos entre os agentes sociais em âmbito 
nacional ou local.

A criação de um novo estado, a criação de leis institucionais que se contrapõem aos interesses 
de alguns grupos, a criação de um município, a disputa política partidária, representam campos de 
conflito. Mas que é inerente a política faz parte do campo da política e se este campo político é social, 
deve ser associado ao espaço geográfico. O conflito político no distrito Stela Dubois se associou ao 
poder, a posição política de determinados partidos com relação ao mérito da emancipação. Para 
Arendt (2009) o poder político se materializa no espaço político, se constitui na polis, no lugar do 
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encontro, dos conflitos, dos acordos e das normas.
Além do conflito político local mencionado acima, documentos revelam que o plebiscito 

que foi publicado no diário oficial de 1990 não foi realizado, especialmente, por falta de recursos 
financeiros que deveriam cobrir os gastos nas localidades que iriam ser plebiscitadas. Assim, foi 
possível constatar o seguinte noticiário no jornal A Tarde do dia 30 de maio de 1991.

Para criar novos municípios, a Assembleia Legislativa necessita da atuação do Tribunal Regional 
Eleitoral, a quem cabe a realização dos plebiscitos que aferirão o desejo das comunidades 
envolvidas em terem ou não as suas localidades emancipadas politicamente. Esses plebiscitos 
demandam recursos, daí porque o TRE para marcá-los depende antes que a Assembleia esteja 
de acordo com o orçamento previamente elaborado e, mais do que isso, deposite no BANEB, 
à disposição do tribunal, os cruzeiros necessários a aplicação da consulta (A TARDE de  30 de 
maio de 1991).

As negociações se intensificaram e tiveram continuidade diante da exigência da ALBA em 
relação ao TRE que se responsabilizou em apressar o levantamento dos números de eleitores e de 
seções eleitorais existentes nos distritos que seriam emancipados, para, a partir daí, orçar os custos 
das consultas plebiscitárias que seriam realizadas nos 56 distritos que constavam nas Disposições 
Transitórias da Constituição Estadual. Porém, na ocasião o Presidente da Assembleia assegurou que 
as comunidades dos distritos interessadas em se emancipar manifestaram o propósito de bancarem 
os custos dos plebiscitos. Com essa prerrogativa, tanto a ALBA quanto o TRE se prepararam para 
realização do plebiscito que seria realizado nas comunidades.  

Diante da prerrogativa de que as lideranças das localidades arrecadariam os recursos destinados 
a pagar os gastos dos plebiscitos, houve uma corrida em torno da arrecadação desses recursos nas 
localidades, já que o estado não iria arcar com as despesas dos plebiscitos. Apesar do esforço dos 
deputados e das lideranças das comunidades em tentar providenciar o dinheiro, o então governador 
Antônio Carlos Magalhães promete vetar os projetos emancipacionistas, principalmente os que 
foram inclusos sem os requisitos mínimos exigidos pela Constituição para que fossem emancipados. 
Assim, em matéria, o jornal A Tarde publica: “O governador Antônio Carlos Magalhães vai vetar 
todos os projetos de criação de novos municípios na Bahia”. No sentido de conter os deputados e 
a possibilidade do plebiscito ser realizado, o então governador da Bahia começou a agir negando a 
liberação de recursos para custear os plebiscitos. E, além disso, impediu que os recursos que foram 
arrecadados nos distritos fossem utilizados.

As tensões ficaram ainda mais acirradas entre executivo estadual e legislativo estadual, 
diante das declarações do governador que não apoiava as emancipações e que se colocou a todo 
o momento contrário a aprovação dos projetos que estavam em vias de emancipação. Além das 
declarações contrárias, setores do governo foram orientados a tomar conhecimento através do 
Ministério Público de onde veio o dinheiro arrecadado nos distritos e se esse dinheiro foi arrecadado 
com alguma irregularidade.

Diante do embate político em torno do recurso arrecadado nas localidades e do esforço do 
governador em cooptar a bancada política no sentido de fazer com que os deputados se posicionassem 
contra as emancipações dos 108 distritos, cabe fazer uma discussão baseada no fato de que num 
processo de emancipação política é necessário o entendimento de como funciona as “regras do 
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jogo”. Assim, diante das evidencias e do conflito político o TRE se recusou a receber o recurso por 
considerar a arrecadação feita nos distritos ilegal.

A estratégia adotada pelo governador para barrar os processos de emancipação estava 
diretamente relacionada aos seus interesses políticos e partidários. Assim, relata um entrevistado 
e representante político do distrito Stela Dubois. 

Na verdade em 1989, quando iniciou o movimento de emancipação nós éramos de partidos 
de esquerda, na época era Gerbaldo Avena (PMDB- centro) e um grupo de deputados do PDT, 
PSB, PT. Mas na época do plebiscito já a partir de 1990 o governador era de direita, Antônio 
Carlos Magalhães, como o movimento nasceu e tinha o apoio dos deputados de esquerda, o 
então governador alegou que o estado não tinha como arcar com os custos dos plebiscitos e 
era totalmente contra as emancipações. Então os deputados se articularam para arrecadar os 
recursos que seriam utilizados para custear os plebiscitos, porém, o dinheiro não foi aceito, 
porque segundo eles, não haveria possibilidade de contabilizar o dinheiro e prestar conta 
de sua fonte. O principal motivo da não emancipação dos 56 distritos, que estavam em vias 
de emancipação naquela época, foi esse, estratégia do grupo de Antônio Carlos Magalhães 
(Entrevista cedida a Romilda Souza em 10/07/2014).

Diante das evidências fica constatado que a emancipação do distrito Stela Dubois foi indeferida 
em função da inclusão de distritos nos processos de emancipações sem os requisitos mínimos, 
da disputa política entre representantes de partidos políticos e lideranças locais, e da instauração 
de uma crise entre o novo governo estadual contrário as emancipações e a assembleia legislativa 
favorável às emancipações.

ELEMENTOS QUE POSSIBILITARAM A EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE APUAREMA EM 1989

Um processo político emancipacionista é sempre motivado por algumas  questões  que tanto 
pode ser econômicas como também políticas  no caso do município de Apuarema ficou explicito 
que a falta de assistência por parte da administração local, a falta de dinamismo econômico, bem 
como, a ausência de serviços públicos como saúde, educação, infraestrutura, saneamento básico, 
segurança e assistência social à população foram os principais motivos que levaram os moradores 
de Apuarema a requerer a emancipação política daquele distrito em 1989 (Figura 2).

Como já foi abordado no texto, para que um distrito se emancipe de seu município de origem 
deve ser necessário que as regras e leis estabelecidas na Constituição Federal, bem como, na lei 
Complementar do estado sejam cumpridas. Assim, argumenta o deputado Criolano Sales:

A emancipação é um processo que é definido na Constituição Federal, na Constituição do 
estado e em leis complementares, tanto da União quanto dos estados-membros, é através 
destas definições legais de requisitos de condições que a emancipação é definida. A proposta 
inicial que vem do interior de cada distrito ou povoado que pretende emancipar-se e é levado 
a Assembleia Legislativa do Estado, lá, são examinados os requisitos preliminares e em função 
disso se estiver de acordo com a lei, há uma submissão inicial a Comissão de Emancipação e de 
Justiça, no caso da Assembleia Legislativa do Bahia era assim, posteriormente seria realizado 
o plebiscito e após isto voltava a ALBA para definir a criação ou não do município através de 
uma lei que seria sancionada pelo governador do estado. Este é o procedimento, vias de regra 
não mudou até hoje (Entrevista cedida a Romilda Souza 08/07/2014).
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Os requisitos constitucionais são importantes (Quadro 1) mas não determinam as regras do 
jogo, as regras do jogo político muitas vezes são influenciadas pela capacidade de intermediação e 
de estratégia que um grupo político possui para mediar os conflitos de acordo com seus interesses. 
(Castro, 2005, p. 92) explica que “[...] as relações da sociedade com o espaço e com a política supõem 
problemáticas claras [...]”.  E a partir dessa assertiva é possível compreender o dilema da precisão 
frente à agenda ampla de debate da dimensão espacial dos fatos políticos.

QUADRO 1 - Comparação entre distrito e povoado até 1989

Elaborado por R. Souza,  Com base na Comissão Local de Emancipação.

Nota: *Foram utilizados os requisitos estabelecidos na Lei Complementar de 1969, pois, na época que os projetos 

emancipatórios foram elaborados a Lei Complementar da  Bahia , N º  001  de  1989 ainda não tinha sido aprovada. 

FONTE: Organizado por Romilda Souza, com base em na pesquisa de campo, 2014.

CONDICIONANTES 
PARA A EMANCIPAÇÃO 

MUNICIPAL

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 
1967 – LEI COMPLEMENTAR 

FEDERAL DE 1969*

DISTRITO / POVOADO

APUAREMA STELA DUBOIS

População 10 mil habitantes 7.649 habitantes 8.950 habitantes

Arrecadação Não informada Não informada Não informada

Número de eleitores 10%= 1.000 2.800 eleitores 4.300 eleitores

População existente
no centro urbano

Centro urbano com no
mínimo 200 casas

3.690 habitantes 5.000 habitantes

Atividade e viabilidade 
econômica

Levantamento das
condições socioeconômicas da área

Constatação dos requisitos 
mínimos pela CDT da ALBA

Constatação dos requisitos 
mínimos pela CDT da ALBA
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Assim sendo, e com base nos dados de campo, apesar da movimentação local contrária a 
emancipação, o distrito foi emancipado, justamente porque existia no Legislativo Estadual um 
grupo político forte que favoreceu a emancipação dos distritos em vias de serem desmembrados 
de seus municípios de origem naquela época, inclusive o município de Apuarema, como bem relata 
o deputado Coriolano Sales:

Eu fui presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, lutei muito para realização daqueles plebiscitos 
de 1989, tive que entrar com um mandado de segurança perante o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
e só consegui fazer a realização dos plebiscitos porque houve uma discussão do Tribunal Superior 
Eleitoral. Pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia não teria sido realizado o conjunto de plebiscitos para 
transformar aquelas localidades em municípios. Não fosse aquele mandado de segurança emprestado por 
mim enquanto presidente da ALBA em 1989, esses plebiscitos não seriam realizados e essas localidades 
transformadas em municípios ainda seria distritos até hoje.  Apuarema entra neste contexto, eu fui 
relator de Apuarema, fui a Apuarema pessoalmente para poder conhecer, senti que era uma comunidade 
crescente, tinha todas as condições de se realizar o plebiscito, senti que economicamente tinha todas as 
condições de se realizar o plebiscito para a comunidade dizer se gostaria que emancipasse ou não. Ai, 
sugeri à Assembleia na época, como relator que fosse aprovado o município de Apuarema (Entrevista 
cedida e Romilda Souza em 08/07/2014).

As estratégias mencionadas acima e que contribuíram para a divisão territorial que deu origem 
ao novo município, Apuarema, foram estratégias políticas ligadas ao território, estas estratégias 
dos atores sociais em muitos casos são conflituosas e ligadas a grupos que possuem interesses 
diferentes. Até por que, assim como Castro (2005), pode se dizer que “[...] o espaço da política é 
sempre conflituoso, só pode ser compreendido no contexto histórico das questões e das disputas 
de interesses pelos agentes dos conflitos.” (CASTRO, 2005, p. 67). Assim sendo, a emancipação 
foi possível porque houve a conjugação de alguns fatores, como a flexibilidade do governador do 
estado na época e a atuação forte do legislativo estadual a ponto de recorrer ao Tribunal Superior 
Eleitoral para garantir a realização dos plebiscitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acredita–se que o distrito Stela Dubois pode não ter sido emancipado por falta de unidade na 
representação política, bem como pela inclusão de distritos sem emenda ou projetos de emancipação, 
ao bel prazer dos deputados interessados em incluir qualquer distrito no bojo das emancipações. 
Além disso, a linha dura adotada pelo governador do estado na época inviabilizou as emancipações, 
inclusive, de distritos emancipáveis.  Já no caso do distrito de Apuarema, emancipado no processo 
anterior, além da força dos deputados, na época, que o favoreceu, houve também a flexibilidade do 
governo Nilo Coelho (PSDB), o qual era favorável. A atuação da rede política diante das disputas 
de interesses e da efetivação da sua supremacia, também são variáveis importantes para avaliar as 
“regras do jogo” em um processo emancipacionista, que nem sempre é levado em conta o estoque 
de localidades emancipáveis, o que está em jogo, porém, muitas vezes é a representatividade 
de determinados grupos políticos que se favoráveis as emancipações, influenciam para que elas 
ocorram, caso não sejam favoráveis, representam uma barreira na realização de plebiscitos e na 
divisão de municípios.



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 769-780. ISBN 978-85-63800-17-6

Souza780

diagramação: letra1@editoraletra1.com

REFERÊNCIAS

ABRUCIO, Fernando Luiz. Para além da descentralização: os desafios da coordenação federativa no Brasil. 
In: FLEURY,S.(Org.) Democracia descentralização e desenvolvimento: Brasil & Espanha. Rio de Janeiro: 
Editora FGV, 2006. P.77-125

ALMEIDA, K. Rocha. Emancipações municipais e transformações socioespaciais: os casos de Bom Jesus da 
Serra e Caetanos. 2013. 235.f Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Geografia)-Instituto de 
Geociencias, UFBA, Salvador, 2013

ARENDT, Hannah. O que é política?  3. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2009.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/constituicao/ constitui- cao.htm>. Acesso em: 2 jul. 2014.

BRITO, Cristovão. A criação de municípios no Brasil é bom ou ruim? A autonomia política municipal pós-
1960. In: FONSECA, Antonio Ângelo Martins da et  al (Orgs.). Estado território e a dinâmica das fronteiras: 
reflexões e novos desafios. Salvador: JM, 2013. p. 231-260.

BREMAERKER, Franções E.J. Os novos municípios surgimentos problemas e soluções. Revista de Administração 
Municipal, Rio de Janeiro, v. 40, n 206, jan/mar., p 88-99,1993.

CASTRO, Iná Elias de. Geografia e Política: Território de ações e instituições. Rio de Janeiro: Bertand Brasil, 
2005. 300p. 

CIGOLINI, Adilar Antônio. A fragmentação do território em unidades político-administrativas: análise da criação 
de municípios no estado do Paraná. 106f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Geografia) – 
Centro de Filosofia e Ciências Humanas, UFSC, Florianópolis, 1999.

DEPUTADOS QUEREM CRIAÇÃO DE 56 NOVOS MUNICIPIOS. A Tarde. Salvador, 8 de set. de 1989.

DINHEIRO DO PLEBSCITO PODE SER DEVOLVIDO AOS DISTRITOS. A Tarde. Salvador, 27 de ago. 1991.

EMANCIPACIONISTAS DEBATEM NA ALBA DECLARAÇÕES DO GOVERNADOR. A Tarde. Salvador, 
Out. 1991 

ESTADO NÃO REPASSARÁ DINHEIRO DO PLEBISCITO. A Tarde. Salvador, 31 jan. 1992.

FONSECA, Antônio Ângelo. Instituição e desenvolvimento territorial: o desempenho municipal após a 
descentralização. Feira de Santana: UEFS, 2006.

MAGDALENO, Fabiano Soares. Lei e território em democracias político- representativas. In: CASTRO, 
Iná Elias de et al (Orgs.). Espaços da democracia: para agenda da geografia política contemporânea. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2013.

MESQUITA, Zilá.  Movimentos emancipatórios: lutas políticas contra o estado, fora dele ou dentro?  In: 
SEMINÁRIO LATINO-AMERICANO DE GEOGRAFIA CRÍTICA, 2. Buenos Aires, 1990

TOMIO, Fabrício Ricardo de Lima. A criação de municípios após a constituição de 1988. Revista Brasileira 
de Ciências Sociais, São Paulo, v. 17, n. 48, p. 61- 89, 2002.

TROCA DE FAVORES NAS EMANCIPAÇÕES. A Tarde, Salvador, setembro de 1989. Encarte técnico. 

TRE ADIA OS PLEBISCITOS POR TEMPO INDETERMINADO. A Tarde. Salvador, 8 de fev. 1992.

TRE MARCOU PARA FEVEREIRO PLEBISCITO DE EMANCIPAÇÃO. A Tarde. Salvador, 31 de jan. 1992.



diagramação: letra1@editoraletra1.com

Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 781-792. ISBN 978-85-63800-17-6

DIVISÃO OU MANUTENÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL? ENTRE A ORDEM 
E A CONTRAORDEM TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE 

CAXIAS

DIVISION OR MAINTENANCE OF THE MUNICIPAL UNIT? BETWEEN THE ORDER AND THE 
TERRITORIAL COUNTERMAND OF THE MUNICIPALITY OF DUQUE DE CAXIAS (RJ/BRAZIL)

THIAGO COUTINHO SANTANA

Universidade Federal Fluminense
tcs1986@gmail.com

RESUMO. O presente trabalho analisa uma tentativa frustrada de emancipação de dois distritos do município de 
Duque de Caxias, a saber: Xerém e Imbariê, que comporiam um novo município, cuja nomenclatura seria Imbariê. 
O município de Duque de Caxias está situado na região metropolitana do Rio de Janeiro, em particular na Baixada 
Fluminense, área marcada historicamente por inúmeros problemas socioeconômicos. Dotado de expressiva população 
e significativa pujança econômica desperta os mais variados tipos de interesse. Os referidos distritos apresentavam 
extensão territorial significativa, mas contavam com contingente demográfico reduzido em comparação aos outros 
distritos. Esse cenário associado ao pequeno número de atividades econômicas em um comparativo com os demais 
distritos (Campos Elíseos e Centro) despertou a atenção de atores políticos locais no sentido de iniciar um processo 
de diferenciação entre os distritos, a ponto de tornar corpo uma proposta de divisão de Duque de Caxias em dois 
municípios.  A tentativa de emancipação em tela acontece num contexto marcado pela Constituição Federal de 1988, 
período notadamente favorável às divisões de municípios no Brasil, haja vista algumas mudanças significativas trazidas 
por ela. O caso desperta interesse investigativo, pois ao mesmo tempo em que se alinha a uma tendência nacional, está 
fortemente influenciado por peculiaridades políticas e geográficas locais.  Um breve passeio pela história de Duque 
de Caxias nos mostra que suas origens são fortemente marcadas por movimentos separatistas, muito similares ao 
que se tornou foco desse artigo.  Nesse sentido, procuramos entender como as similaridades históricas podem ajudar 
a explicar o processo de organização territorial do município, influenciando, em alguma medida, a forma como sua 
composição atual se apresenta. A partir desse arcabouço histórico básico, procuraremos apontar os motivos do fracasso 
desse movimento, analisar os discursos dos grupos políticos envolvidos na disputa, e perceber como a geografia foi 
utilizada para informar o território e difundir ideias favoráveis ou contrárias à emancipação.  Buscamos ainda, entender 
como esse processo ocasionou mudanças de uso e/ou organização do espaço nos distritos de Duque de Caxias, e quais 
perspectivas deixou para a compreensão da geografia e da política da região.  Visamos assim, contribuir com os estudos 
sobre municípios, e com a preservação e (re)descoberta da história da Baixada Fluminense, região que apresenta claras 
lacunas em sua memória, abrindo caminho para a produção de novos trabalhos que atentem para tais temáticas.

Palavras-chave. Baixada Fluminense, Duque de Caxias, Município, Separatismo.

ABSTRACT. The present study is an analysis of a failed attempt at emancipation married in two districts of the 
municipality of Duque de Caxias, namely: Xerém and Imbariê and would constitute a new municipality, whose 
nomenclature would Imbariê. Duque de Caxias is located in the metropolitan region of Rio de Janeiro, in particular, 
in the Baixada Fluminense, historically marked by numerous socioeconomic problems area, but the city, the large 
population and significant economic power awakens all kinds of interest. Those districts have significant territorial 
extension , but relied on low population quota and few economic activities compared to the other districts of the city 
( and Elysian Fields Center ), which caught the attention of local political actors to initiate a process of differentiation 
between areas about to become reality splitting into two municipalities. The attempt of emancipation on canvas, 
happens in a context marked by the 1988 constitution, notably favorable period divisions of municipalities in Brazil, 
seen some significant changes brought about by it. The case brings up issues of scale, arousing curiosity because while 
it aligns with a national trend, is strongly influenced by local political and geographical peculiarities. A brief walk 
through the history of Duque de Caxias shows us that its origins are strongly marked by very similar to what has 
become focus of this research separatist movements. In this sense, we seek to understand how historical similarities 
can help us understand the process of territorial organization of the county, influenced to some extent on how its 
current composition is presented. From this basic historical framework, seek to understand the reasons for the failure 

LOCALISMO, NACIONALISMO, REGIONALISMO E GLOBALISMOEIXO III
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of this movement , analyze the speeches of the political groups involved in the dispute, and understand how geography 
is used to inform planning and to disseminate ideas and against emancipation. We seek to further understand how 
this whole process has brought about changes of use and organization of space in every district of Duque de Caxias, 
and what prospects left for understanding the geography and politics of the region. We aim thus to contribute to 
the study of the municipalities and the region, paving the way for the development of new and vigorous jobs that 
pay attention to such issues.

Keywords. Baixada Fluminense, Duque de Caxias, Country, Separatism.

INTRODUÇÃO

A dinâmica territorial brasileira no final da década de 1980 foi marcada por uma espécie 
de “propensão à divisão municipal”. Muitos novos municípios foram criados a partir de diversos 
interesses locais, articulados àquela onda separatista que tomou o país. Na Baixada Fluminense, 
o processo se repetiu de modo intenso, como se verificou em Duque de Caxias. Logo no início da 
década de 1990, tal localidade se viu sob “ameaça” de um movimento de emancipação de dois dos 
seus distritos (Xerém e Imbariê). O movimento tinha por finalidade a formação um novo município, 
Imbariê (doravante, Novo Imbariê), que incluiria esses dois distritos.

Naquele período, o debate acerca de uma onda de municípios recém criados ganhou a mídia, 
com defesas entusiasmadas dos dois lados da questão, tanto aqueles que eram favoráveis às divisões, 
quanto os grupos contrários. No cenário atual, após um período de aparente esvaziamento desse 
debate, percebe-se uma retomada do assunto. Nesse contexto, observamos que as vozes em defesa 
da criação de municípios se valem de argumentos relacionados a melhorias nos aspectos sociais 
conseguidos pelos novos municípios criados na esteira da Constituição de 1988, embora parte dos 
estudos que discorram sobre o tema aponte para uma ineficiência econômica, da maioria dos novos 
municípios criados, (re)instaurando em certa medida a polêmica que sempre foi traço marcante 
dessa temática, a qual pretendemos analisar no presente trabalho.

Segundo grande parte da literatura sobre o fenômeno das divisões territoriais da década de 
noventa, pode-se afirmar que o referido “boom” de emancipações se inseriu num contexto facilitado 
pela Constituição Federal de 1988, que elevou os municípios à condição de entes federativos, 
participando assim no produto de arrecadação de impostos da União e de Estados, reforçando 
e/ou concedendo uma significativa prerrogativa de autonomia para esse nível de administração.

A descentralização oriunda do federalismo municipal promoveu o crescimento significativo 
de recursos fiscais destinados aos municípios. Somado a esse fato, a Constituição Cidadã previa a 
criação de uma lei complementar estadual para a escolha dos critérios que permitissem a criação 
de novos municípios, deixando esse papel a cargo das assembleias legislativas. Assim, criou-se 
um estímulo quase que imediato e “irresistível” à formação de novos municípios. Essa hipótese 
pouco virtuosa terminaria por desembocar na criação de municípios minúsculos e ineficientes, de 
interesse apenas de elites políticas que viam na criação de novas máquinas públicas a possibilidade 
de aumentar seus “ganhos”, em diversos sentidos. Cenário que se convencionou chamar de 
“indústria dos municípios, e que ganha corpo ao verificarmos os estudos de Magalhães (2007), 
baseado em dados do IPEA (Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas) que apontam no período 
entre 1984-2000 a “instalação” de 1.405 municípios, dos quais, 94,5% contavam com menos de 
20.000 habitantes.
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No momento atual, o debate voltou à tona, fruto de uma proposta que tramita no congresso 
nacional, versando sobre a elaboração de uma lei complementar federal, que permitiria a emancipação 
de um quantitativo considerável de municípios. Esse assunto e possíveis propostas de inibição às 
divisões municipais na atualidade remontam de certo modo ao ano de 1996, quando buscando inibir 
tal processo, iniciado com a Constituição de 1988, uma proposta de emenda à constituição (n° 15) 
foi aprovada, e desde então está previsto que as emancipações fossem somente retomadas quando 
da criação de uma lei federal complementar que regulamentaria os critérios para a criação de novas 
cidades. Essa prerrogativa foi responsável por um longo período de escassez de emancipações, visto 
que entre 1988 a 1996 não havia qualquer regulação federal que uniformizasse os critérios para tal. 
Isso permitiu que algumas assembleias legislativas estaduais fossem extremamente benevolentes 
com os movimentos emancipatórios, gerando números espantosos, como o exemplo do estado do 
Maranhão, onde somente na década de 90 criaram-se 81 novos municípios.1

O processo de divisão se verificou de formas distintas, entre elas está o despertar de antigos 
separatismos movidos por questões culturais, territoriais e, consequentemente, identitárias de 
fato. Nessa linha, o geógrafo Ricardo Simões, analisa os movimentos da Baixada Fluminense. Para 
o autor, tais movimentos apresentam justificativas socioeconômicas evidentes.

(  ) os processos de emancipações da Baixada Fluminense são resultado de um intenso processo 
de diferenciação, comandado pela dinâmica econômica, entre os diversos subespaços da região. 
(SIMÕES, 2006, p. 20).

Simões se mostra favorável aos movimentos constituídos na Baixada no período analisado, 
os legitimando sob a ótica da diferenciação econômica dentre outras possíveis motivações. Tal 
posicionamento se mostra uma tendência ao verificarmos trabalhos pautados na escala local em 
contraponto àqueles que pensam as emancipações sob a ótica da escala nacional. Nesse sentido 
nos alinhamos a CIGOLINI (2009), que nos traz essa perspectiva em análise de produções de 
outros autores.

Cigolini afirma que a Constituição Federal de 1988 proporciona um grau de autonomia 
considerável aos nossos municípios, que estão entre os mais autônomos do mundo. Nesse sentido, 
cada município criado no Brasil é parte integrante do estado e como tal, cada novo município 
significa um “aumento do estado”. O que em certa medida vai de encontro aos interesses do 
modelo neoliberal implantado no Brasil durante os anos 1990. Podendo inclusive ser uma das 
justificativas para a emenda n° 15, responsável por “travar” esse crescimento desenfreado do 
estado via emancipações municipais.

Em termos territoriais, a criação dos municípios significaria uma reestruturação em âmbito 
local, visto que o município possui como elemento fundante o próprio território. Cabe ressaltar 
que perante as múltiplas possibilidades estabelecidas pelo conceito de território, atuaremos nos 
alinhando à Haesbaert (2011), que define o conceito pelo viés da política nos seguintes termos: 

1 Fonte: <http://www.itevaldo.com/2011/04/sobre-a-criacao-de-novos-municipios/blogdoitevaldo> (Texto de José Murad Filho).
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Território é um espaço delimitado e controlado, através do qual se exerce um determinado 
poder, na maioria das vezes – mas não exclusivamente – relacionado ao poder político do 
Estado. (HAESBAERT, 2011, p. 40) 

Ainda sob o viés conceitual, pensamos o caso de Duque de Caxias como exemplar para o 
entendimento de que as práticas espaciais são, de fato, decisivas para o ordenamento territorial 
do município. Para tal, adotamos como preceito a seguinte concepção de ordenamento:

Cabe lembrar, a ideia de ordenamento não se restringe a seu sentido lato, qual seja: colocar em 
ordem o mundo da vida com a instrumentalização do território, mas, sim, a outro modelo de 
pensar e realizar as contraordens: ato que envolve a reprodução social e suas múltiplas dimensões, 
desde sua base físico-ecológica até as representações construídas sobre o espaço, com base 
nos conflitos sociais, abrangendo desde as práticas culturais e políticas aos condicionantes 
econômicos e históricos. (BARBOSA & LIMONAD, 2012, p. 9)

Partindo desse princípio, entendemos que naquele momento histórico havia uma tendência 
que apontava para o caminho da divisão municipal, vide os exemplos bem sucedidos que cercavam 
Duque de Caxias, todavia, por uma conjunção de fatores, este faz de seu espaço uma contraordem, 
adotando um caminho diferente do que seria o previsível, permeado de motivações de cunho 
geográfico, as quais pretendemos esclarecer ao longo do trabalho. 

A princípio, poderíamos pensar a tentativa de emancipação de Imbariê e Xerém, e nos 
congêneres, como mais um exemplo de emancipação, organizado por lideranças políticas insatisfeitas, 
objetivando mais poder, visando à redistribuição de recursos públicos, garantidos pelos fundos 
municipais. De fato, não descartamos essa hipótese, todavia o caso do município de Duque de 
Caxias possui peculiaridades que o distanciam dos demais, como veremos adiante.

Nesse sentido, percebemos que embora a atuação do Estado, via reorganização do pacto 
federativo, por exemplo, seja uma condição necessária para explicar a proliferação e aceleração de 
movimentos em direção à criação de novos municípios, não é suficiente para compreender por 
que alguns movimentos ganham força e são ultimados enquanto outros perecem. Para analisar a 
questão da frustrada divisão municipal de Duque de Caxias em sua complexidade, é preciso levar em 
consideração o fato de os movimentos de emancipação nascerem por certo também de interesses 
locais, isto é, de movimentos específicos ocorridos no seu interior, nos “embriões separatistas”. 
Que forças são estas, quais seus interesses, argumentos, formas de atuação, estratégias, e como 
tais movimentos articulam-se e alinham-se a outros, em diferentes escalas constituem questões 
de nossa investigação.  Sendo assim traçamos como objetivo central a busca por respostas que 
justifiquem o fracasso do movimento emancipacionista de Imbariê e Xerém. E nessa linha, 
priorizaremos a análise das estratégias utilizadas pelos dois lados do conflito político em que 
se transformou esse episódio, mostrando  o  papel  dos argumentos geográficos no desfecho do 
caso, num duelo entre ordem e  contraordem no espaço de Duque de Caxias. O caso de Duque de 
Caxias é duplamente interessante. Em primeiro lugar, porque encaminhou-se na contramão da 
tendência “fragmentadora”. O município não foi desmembrado como queriam seus idealizadores.  
Em segundo lugar, pelo modo através do qual a tentativa de “secessão” foi interrompida.
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O temor de uma possível emancipação impulsionou ações de autoridades locais no sentido 
de evitá-la, dentre as quais, destacamos o deslocamento da sede da prefeitura. Esta foi transferida 
do primeiro distrito de Duque de Caxias “rumo” ao bairro de Jardim Primavera, situado no centro 
geográfico do município. 

Com discursos recheados de imagens da velha geopolítica com referências a Brasília e à 
necessidade de descentralização do poder político e dos recursos de maneira equitativa, um naipe 
de políticos caxienses obteve sucesso em impedir a separação dos distritos “rebeldes”, utilizando 
para tal o conceito de posição geográfica. Embora o processo de emancipação não tenha ido a 
termo, consideramos que uma nova era para a compreensão da geografia política de Duque de 
Caxias tenha sido inaugurada.  

O processo por si só, independentemente do seu epílogo, desencadeou uma série de  
reordenamentos territoriais e impactos socioeconômicos sobre o município, como a valorização de 
alguns distritos e o declínio de outros. Implicando uma nova dinâmica urbana, e, consequentemente, 
um reordenamento territorial. 

A transferência da sede da administração municipal, por exemplo, medida emergencial 
tomada pela prefeitura de Duque de Caxias para frear as novas emancipações, deixou sequelas 
espaciais significativas. Entre as quais, destaca-se o crescimento urbano, com a valorização das 
áreas que recebem novos equipamentos, através do fenômeno da especulação imobiliária, trazendo 
a reboque um forte processo de segregação socioespacial, impactando, sobretudo, as populações 
mais pobres que habitavam áreas próximas, anteriores à instalação da “nova prefeitura”.

Em jogo, estavam vários fatores, tais como inauguração de uma nova máquina pública e 
disputas político-partidárias, representadas por oligarquias tradicionais na região, e possivelmente 
pela lucratividade oriunda da presença da REDUC (Refinaria de Duque de Caxias), ou seja, pelo 
destino final dos royalties do petróleo. 

O presente artigo dedicou-se à análise desse processo de emancipação frustrado e seus 
desdobramentos “territoriais”. Quanto aos discursos, interesses e justificativas, procuramos avaliar 
a importância dos conceitos caros à geografia nos argumentos utilizados no debates ocorridos 
durante o episódio de tentativa de emancipação.

Nas suas linhas mestras, tal temática se inscreve nos quadros da geografia política. Essa, nos 
seus primórdios, propunha perceber como a geografia determinava a política. Em nosso trabalho, 
sintonizados com atualizações desse campo de conhecimento, buscamos mostrar como a política 
informou a organização do território, criou ou dissolveu fronteiras, uniu e separou territórios.

A ONDA EMANCIPACIONISTA PÓS 1988 E O NOVO IMBARIÊ

Os anos de 1990 e 1991 marcam a história política recente de Duque de Caxias, entrando 
para a galeria dos momentos importantes do município. Isso se deve a dois fatos. O primeiro deles 
ocorre com a saída de Hydekel de Freitas (PFL) da prefeitura para assumir uma cadeira no senado 
federal, aberta pela morte do senador Afonso Arinos (PFL). Prefeito eleito para o mandato que 
deveria compreender o período entre 1988-1992, Hydekel de Freitas (PPB), político tradicional 
dispôs de muito poder e respeitabilidade na região. O fato de ser genro de Tenório Cavalcanti lhe 
conferiu uma força política ainda maior se considerarmos que a Baixada Fluminense, reflexo do 
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país, tem na personificação da figura do político algo mais importante do que a sigla ou ideologia 
partidária defendida por ele.

Hydekel dispunha de apoio do governo estadual, comandado à época por Moreira Franco 
(PMDB) e conseguia junto a este vultosas quantias a título de empréstimos para investimentos na 
cidade. Todavia a maior parte dos referidos investimentos se concentrava no primeiro distrito (Duque 
de Caxias), fato que suscitava duras críticas por parte da oposição na Câmara, e um dos principais 
argumentos utilizados pelas forças separatistas para justificar o que chama de “necessidade” de 
criação de um novo  município. Ao deixar a prefeitura, Hydekel abriu espaço para o até então mero 
coadjuvante, José Carlos Lacerda (PPR), assumisse o poder e herdasse os problemas iminentes 
no comando da cidade. Vice na chapa de Hydekel, José Carlos Lacerda, empresário local, era 
considerado por muitos políticos da época como “inexpressivo”. Provavelmente tal percepção, se 
sustentava no contraste com a envergadura política de Hydekel.

Segundo relatos2 de pessoas influentes que conviveram com Hydekel na época, o próprio 
prefeito não tinha total confiança em Lacerda, a ponto de viver um dilema antes da opção pela 
renúncia. Fato que aconteceu mais de uma vez no curto período em que cumpriu seu mandato 
tendo o empresário como vice. Lacerda, figura considerada aparentemente “decorativa”, surgiu como 
fruto da coligação que se apresentou no momento da disputa eleitoral, na busca por mais tempo 
de exposição nos meios de comunicação e recursos para execução das atividades de campanha. 
Estiveram ao lado de Hydekel e de seu vice nesse período outras forças políticas marcantes na 
história política da cidade, que também se destacavam pelo carisma e influenciaram na eleição 
de Hydekel. Figuras como os ex-prefeitos e deputados Juberlan de Oliveira e Moacyr do Carmo. 

Após a opção de Hydekel pelo congresso, aproveitando-se da fragilidade política gerada pela 
saída do mandatário da cidade, o grupo opositor, associado às lideranças com currais eleitorais 
estabelecidos em Xerém e Imbariê julga ter em mãos a oportunidade perfeita para tentar a 
emancipação desses distritos. Sempre fundamentados pelos argumentos expostos no projeto do 
deputado Silvério e reforçados pela onda emancipacionista pós-constituição de 1988.

Essa tentativa de emancipação do terceiro e quarto distritos para a formação do “Novo 
Imbariê” causou furor na política Caxiense. A partir de então, instalou-se um intenso debate 
com a participação de diversos atores políticos de destaque na região.  Os líderes do movimento 
emancipacionista passaram a enumerar uma série de fatores de modo a justificar a formação de 
um novo município. Em sentido contrário, buscando barrar a fragmentação, forças de diversos 
matizes político-partidários também se fizeram ouvir. Cabe ressaltar que algumas em apoio à 
figura maior da situação, o prefeito da ocasião, José Carlos Lacerda, mas outras não. 

No âmbito das iniciativas que buscaram formalizar o desmembramento de Duque de Caxias 
destacamos o projeto do deputado Silvério do Espírito Santo (PMDB). Tal político encarregou-se 
de encaminhar ao então presidente da ALERJ, deputado Eduardo Chuahy (PDT), documentação 
solicitando a organização de um plebiscito. Meio através do qual a população local deveria ser 
consultada a respeito da formação de um novo município. Já na esfera daqueles não alinhados 
com a aventura separatista apontamos a “campanha” de um vereador do PDT, que terminou 
ganhando muita notoriedade em meio a esse processo. Nos referimos ao vereador, Abdul Haikal. 

2 Fonte: Blog do jornalista Alberto Marques. <http://pedacosdanossahistoria.blogspot.com.br/2011/09/tarde-com-historia.html>
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Personagem controverso na política da cidade, tido como polêmico por algumas propostas e visto 
com maus olhos por alguns “colegas” de mandato por sua postura combativa e contrária a presença 
de vereadores menos “letrados” na câmara.

Vários desses argumentos, de um lado e de outro, advogando ou rechaçando o separatismo, 
estiveram expostos nos jornais, televisões e outros meios de comunicação e ganharam a mídia 
como veremos no quadro a seguir. 

Quadro sistematizador de argumentos sobre a emancipação de Imbariê

FAVORÁVEIS CONTRÁRIOS

Abandono da região por parte das autoridades. Negação do abandono e argumentação de que uma separação promoveria 
redução brusca nas receitas do município.

Concentração dos recursos no 1° e 2° distritos.

Formulação da lei orgânica com previsão de distribuição equitativa de 
recursos pelos distritos. Argumentação de que o novo município seria 
inviável economicamente, dependente de verbas federais, o que prejudicaria 
a população local.

Distância da sede da prefeitura em relação ao 
3° e 4° distritos.

A emancipação seria de interesse meramente político, e comporia o papel de 
“cabide de empregos” na área separatista.

Diferentes identidades culturais entre os 
distritos separatistas e os demais distritos.

Contrariedade à divisão dos distritos por identidades culturais, afirmando 
a existência de diversidade pela estrutura populacional composta 
essencialmente por imigrantes.

Aumento da arrecadação de recursos em 
caso de emancipação, associada a um melhor 
direcionamento dos investimentos para o 
local, considerado “abandonado”.

Argumento de que naquele momento a cidade estava se adaptando à 
nova configuração econômica fornecida pela Constituição Federal e que 
naturalmente haveria um acréscimo de recursos e melhorias na área 
separatista, sendo desenecessária e temerária a emancipação.

Existência de uma infraestrutura prévia e 
potencial de crescimento em Xerém e Imbariê.

A emancipação seria calcada apenas na busca de mais poder por parte de uma 
elite do município e criaria um novo município deficitário.

Diferenciação nítida na dinâmica econômica 
dos distritos separatistas em relação aos 
demais.

Temor pela emergência de um movimento similar no distrito de Campos 
Elíseos, e acusações de um possível golpe para incluir o distrito no processo. 

Ideia de que um prefeito empreendedor poderia 
dinamizar a economia da Nova Imbariê.

Coincidência com o período de criação da lei orgânica do município, e 
existência de um artigo que deveria promover a centralização geográfica da 
sede da prefeitura, de modo a torná-la equidistante entre todos os distritos, 
sendo desnecessária a emancipação.

Apresentados os principais tópicos do discurso separatista, iniciaremos aqui algumas análises 
sobre o mesmo. Em nossa interpretação, percebe-se claramente o intuito de trabalhar o conceito de 
identidade, sobretudo no momento em que o texto do projeto “Imbariê” ressalta que a região tem 
habitantes de várias classes profissionais, aliadas a um grande número de lavradores denotando 
uma clara diferenciação em relação aos outros distritos. Podemos conceber nessa argumentação 
uma possível tentativa de construção da identidade a partir da premissa da diferenciação, visto 
que os demais distritos não contavam com esse tipo de atividade, ou a apresentavam em escala 
reduzida, de distribuição rarefeita. No mesmo trecho os autores destacam que todas as classes de 
profissionais habitantes da região estavam imbuídas da ideia de que só a emancipação permitiria 
o desenvolvimento da região, o que buscavam referendar ao apresentar um abaixo-assinado.

Na busca por um embasamento teórico sólido que sustente nossa argumentação, atentamos 
para o fato de que as identidades são criadas por grupos ou indivíduos, e estas acabam por servir 
de modo geral, para distingui-los ou mesmo “fazer frente” ao outro. Nos escritos de Silva (2000) 
a identidade é aquilo que se é, enquanto a diferença aparece naquilo que não se é, apresentando 
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ambas uma estreita dependência. Nessa perspectiva apontam-se identidade e diferença como coisas 
que já existem, aparecendo como positividade ou negação. Silva nos apresenta em seu discurso, 
identidade e diferença como mutuamente determinadas. Nesse caso a diferença viria em primeiro 
lugar, considerando-a como processo pelo qual tanto a identidade, quanto a diferença (compreendida, 
segundo ele, como resultado) são produzidas.Assim, entendemos que toda identidade é produzida, 
e seu processo de produção pode se dar de diferentes maneiras, a partir de vários prismas, que vão 
desde marcos materiais até aqueles mais simbólicos/imateriais.

Em Silva (2000) a origem da criação/produção das identidades remete a linguagem, visto 
que na concepção do autor os elementos lingüísticos só adquirem valor mediante comparação, 
diferenciação, perante outros elementos. A identidade seria então uma criação da linguagem no 
momento em que se negam outros elementos lingüísticos associados, diferenciando-a de qualquer 
relação de natureza, como algo já dado, ou a priori.

Analisando a documentação cedida pelo vereador Abdul Haikal, composta por muitos jornais 
partidários, periódicos caxienses e alguns de maior circulação, podemos observar claramente um 
discurso extremamente personalista, individualista e até certo ponto, populista. Não mais “Tenório 
Cavalcanti”, mas um tom típico do Brizolismo vigente no PDT a época. O discurso do vereador 
valorizava a si próprio, sua coragem e atitude.

Abdul buscou refúgio em pesquisas encomendadas a técnicos da UFRJ e economistas de outras 
instituições de prestígio, valorizando o conhecimento científico em detrimento do conhecimento 
comum. Dentre os argumentos utilizados por Abdul havia um, uma espécie de carro-chefe, a saber, 
a transferência da sede da prefeitura para o centro geográfico de Caxias. Segundo o político, melhor 
forma de minorar as disparidades econômicas sociais e políticas entre os diferentes distritos do 
município de Duque de Caxias. Assim em meio ao debate, Abdul propôs emendar a lei orgânica do 
município. Esse dispositivo previa a transferência da sede da prefeitura para o “centro geográfico” 
do município. 

Aprovada pelo legislativo, a emenda garantiu a transferência da sede da administração 
municipal para o bairro de Jardim Primavera, situado no distrito de Campos Elíseos. Realizada 
às pressas em maio de 1991, em meio a denúncias de que o prédio que recebeu a sede provisória 
era de propriedade do próprio prefeito José Carlos Lacerda, que teria utilizado “testas de ferro” 
para legalizar a propriedade.

Ainda no que tange a atuação do vereador Abdul, destaca-se outra emenda, o artigo 140, 
parágrafo terceiro da mesma lei, obrigando o investimento proporcional dos recursos da prefeitura 
de acordo com os distritos. Tal emenda aplacaria de certa maneira aos anseios expostos pelo 
movimento emancipacionista, desqualificando mais um dos argumentos amplamente utilizados 
pelos separatistas ao tornar equânime a distribuição dos recursos no município. Convém ressaltar 
que tal distribuição talvez se encaixe na condição tipicamente brasileira de “lei que não pegou”.

Dessa forma, nosso personagem, fez uma espécie de jogo duplo. Foi ao encontro do discurso 
emancipacionista endossando o descaso e o abandono dos distritos mais afastados. Ao mesmo 
tempo alinhou-se aos situacionistas quando esses afirmaram que a fragmentação municipal 
representaria o enfraquecimento dos dois municípios, tanto o novo a ser criado, quanto os distritos 
remanescentes. Ao adotar essa postura de isenção Abdul pavimentou a sua própria carreira na 
política. E a vitória dos grupos contrários à emancipação.
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No imbróglio acima relatado salta aos olhos a força do argumento “geográfico”. Em nossa 
concepção aquele que utiliza o espaço como uma espécie de metáfora. Abdul soube manejar com 
habilidade esse tipo de argumento a favor de sua causa. Utilizou como mestre alguns símbolos 
espaciais. Ganhou na política, com a geografia.

Sob esse prisma, analisamos a seguinte contribuição:

O espaço é, pois, tensão. Tensão estrutural (MOREIRA, 1997), originária das oposições 
criadas pelos princípios da localização e distribuição no ato da seletividade. Referido a um 
ponto do território, o principio da localização significa o olhar da centralidade. Referido a 
uma multiplicidade de pontos, o principio da distribuição significa o olhar da alteridade. 
(MOREYRA, 2013)

Nessa análise, Moreira (2013) nos remete ao caso de Duque de Caxias duplamente, quando 
pensamos na localização sob o olhar da centralidade, entendemos que a definição do ponto no 
qual se localiza a sede de uma administração municipal pode ser encarada como centralidade, e no 
entender dos separatistas o fato de a sede estar situada no 1°distrito indicaria que a centralidade 
do município era definida priorizando os distritos mais ricos e populosos. Sendo assim, a proposta 
do vereador Abdul Haikal, de levar a sede para o “centro geográfico” do município, cria uma nova 
centralidade na essência e reforça o argumento geográfico existente nos discursos dos envolvidos 
nessa questão. Ao passo que com essa mudança associada a uma redistribuição das secretarias pelos 
distritos, e sobretudo, pela emenda da divisão equânime dos recursos pelos distritos, podemos 
pensar numa referência ao olhar da alteridade, fruto de toda tensão que se instalou no município 
naquele momento histórico

CONSIDERAÇÕES FINAIS

À guisa de considerações finais, pode-se ratificar que as causas da manutenção da unidade 
de Duque de Caxias perpassam pela reduzida mobilização promovida pelas lideranças dos distritos 
de Imbariê e Xerém, associada às ações promovidas pelo então prefeito José Carlos Lacerda e 
seus partidários. Excetuando-se os principais envolvidos, os demais líderes do município não 
aparentavam muito interesse na constituição de uma nova cidade. 

Nesse sentido, ressaltamos que o Novo Imbariê não se concretizou devido a um somatório de 
fatores, que vão desde sua pequena população e expressão - apesar do grande espaço físico - passam 
pela ausência de mobilização das classes populares, e deságuam na força política insuficiente do 
grupo separatista diante da situação na época do plebiscito. Esse conjunto de eventos contribuiu 
para a anulação do pleito por falta de quórum. 

Dois aspectos teóricos chamam atenção por sua relação com o empírico observado ao longo 
da pesquisa. São eles: a não definição de uma identidade própria de Xerém e Imbariê que fossem 
capazes de justificar de modo imaterial a criação de um novo município, bem como a reduzida 
acumulação de recursos dos dois distritos, caracterizados por funções essencialmente rurais e de 
serviços de pouca complexidade, insuficientes para formar uma nova cidade. No tocante à questão 
identitária, entendemos que havia de fato uma significativa distinção entre os distritos, todavia a 
questão de escala foi preponderante para que apesar da nítida diferenciação, sobretudo econômica, 
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fosse inviável conceber a criação de uma identidade que abarcasse Xerém e Imbariê e desse maior 
representatividade ao movimento. Em nosso entender, talvez a identidade pudesse ser constituída 
numa escala micro, compondo apenas um dos distritos, ou até mesmo ultrapassando os limites 
do município, revivendo o antigo município de estrela, como citado ao longo do texto, visto que 
este sim apresentaria um apelo maior no campo do simbólico. Dessa forma, entendemos que a 
não formação de uma identidade do Novo Imbariê constitui-se em uma das principais causas do 
fracasso do movimento.

Já no que se refere à questão de acumulação econômica, analisamos o movimento sob o viés 
da seguinte contribuição:

O surgimento das cidades está intimamente ligado a duas pré-condições: a existência de um 
excedente econômico que pode ser acumulado e o surgimento de uma estrutura de classes que 
determina quem administrará e/ou se apropriará desse excedente. (SINGER, 1971, SJOBERG, 
1965 apud SIMÕES, 2000).

Figura  1 - Mapa distrital de Duque de Caxias

Antiga sede da PMDC (Prefeitura Municipal de Duque de Caxias)

Nova sede da PMDC (Prefeitura Municipal de Duque de Caxias)
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Em nosso entender, a estrutura de classes do Novo Imbariê poderia estar definida, e certamente 
não fugiria muito daquilo que se tinha em Duque de Caxias. Todavia, o excedente econômico não 
seria suficiente para justificar a criação de mais um município, que certamente dependeria de 
repasses do governo federal a partir de recursos como o FPM (Fundo de participação dos municípios)

Em relação à geopolítica da Baixada Fluminense, é evidente, pela forma como o caso foi 
conduzido, que não há espaço para “principiantes” onde velhas práticas se perpetuam e aspectos 
como carisma e clientelismo ajudam a formar currais eleitorais, geograficamente espalhados 
por municípios como Duque de Caxias. Ressaltamos que o caso abordado nessa dissertação 
nos despertou interesse peculiar em função do uso de argumentos geográficos pelos dois lados 
envolvidos no embate separatista, sendo preponderante para a execução de uma contraordem no 
território Caxiense.

Para encerrar o presente artigo, apresentamos o mapa que ilustra a divisão dos distritos de 
Duque de Caxias, com destaque para o posicionamento das sedes da administração municipal de 
acordo com os momentos históricos descritos neste trabalho, referendando o argumento geográfico 
e as práticas espaciais que permearam nossa análise até aqui.
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INVESTIMENTOS CHINESES NO TERRITÓRIO FLUMINENSE E SUA 
LÓGICA DE LOCALIZAÇÃO ESPACIAL NA BUSCA POR RECURSOS 
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CHINESE INVESTMENTS IN THE FLUMINENSE TERRITORY (RIO DE JANEIRO) AND ITS 
SPATIAL LOGIC OF LOCATION IN SEARCH FOR STRATEGIC RESOURCES
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Universidade Estadual do Rio de Janeiro
thiagobapt@hotmail.com

RESUMO. No início do século XXI a economia brasileira foi marcada por um novo elemento, sendo este decorrente do 
grande volume de investimentos chineses. A inserção do Brasil entre os países que mais recebem investimentos chineses, 
não confere a economia brasileira, um papel extraordinário, visto que até a década de 2010 o Brasil caracterizava-se 
como uma fronteira na América Latina aos investimentos chineses. Embora, houvesse este tipo de investimento no 
Brasil em momentos pretéritos ao referido período, estes não possuíam muito vulto. Entretanto, a superação dessa 
fronteira a partir de 2010 evidencia que a República Popular da China passou a incorporar as trocas com o Brasil às 
necessidades da sua economia. Com efeito, o início do século XXI foi marcado por um grande volume de investimentos 
chineses destinados à região Sudeste do Brasil e entre as Unidades Federativas (U.F) desta região, o estado do Rio 
de Janeiro destaca-se como um dos maiores receptores deste tipo de investimento. Consideramos que pelo lado da 
China, essa situação deve-se a tentativa do país asiático assegurar seu acesso a recursos estratégicos, enquanto que 
do lado brasileiro a projeção do estado fluminense entre os maiores receptores do capital sínico deve-se, entre outros 
fatores, ao seu destaque na produção de petróleo. Com esforço de realizar um exercício analítico acerca desta temática, 
apresentaremos o ambiente político internacional entre o Brasil e a China por considerarmos este uma condição sine 
qua non ao ingresso de investimentos chineses no Brasil, assim resgatamos as relações sino-brasileiras e destacamos 
que diferentemente da conjuntura política decorrente da Revolução Chinesa (1949), que resultou no rompimento 
das relações sino-brasileiras estabelecidas em 1880, os governos de Brasília e Pequim dispõem, na atualidade, de um 
ambiente de concertação política favorável resultante do amadurecimento das relações sino-brasileiras restabelecidas 
em 1974. Em seguida analisamos a distribuição espacial dos investimentos da segunda maior economia mundial 
em diferentes escalas, e por fim avaliamos o influxo de investimentos chineses no Brasil, e em especial no estado 
do Rio de Janeiro, onde destacamos que os investimentos direcionados ao território fluminense buscam recursos e 
mercados, sendo a sua prioridade o setor de energia e siderúrgica, apontando-se ainda os municípios e regiões do 
referido território que assistiram o influxo dos investimentos que operam uma racionalidade de assegurar recursos 
energéticos ao mercado chinês.

Palavras-Chave. Território fluminense, China, Investimentos chineses. 

ABSTRACT. At the beginning of the XXI century the Brazilian economy was marked by a new element , this being 
due to the large volume of Chinese investments . The insertion of Brazil among countries that receive more Chinese 
investment does not confer the Brazilian economy , an extraordinary role , since until the 2010s Brazil was characterized 
as a frontier in Latin America to Chinese investments . Although, there were investments in Brazil in bygone times 
that period, they did not have much shape. However, overcoming this boundary from 2010 shows that China has 
incorporated trade with Brazil needs of its economy. Indeed, the beginning of the XXI century was marked by a large 
volume of Chinese investments for the Southeast region of Brazil and between Federal Units (UF) of this region, the 
state of Rio de Janeiro stands out as the largest recipient of such investment. We believe that by the side of China , 
this situation should try the Asian country secure its access to strategic resources , while the Brazilian side Fluminense 
projecting the state among the largest recipients of capital chinese is due, among other factors, the its prominence in 
oil production. With effort to make an analytical exercise on this theme , we will present the international political 
environment between Brazil and China because we consider this a sine qua non to the entry of Chinese investments in 
Brazil , so we rescued the Sino - Brazilian relations and emphasize that unlike the situation policy due to the Chinese 
Revolution (1949) , which resulted in the disruption of Sino-Brazilian relations established in 1880, governments 

LOCALISMO, NACIONALISMO, REGIONALISMO E GLOBALISMOEIXO III
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in Brasilia and Beijing have, in actuality, a favorable political environment resulting from consultation restored 
maturation of Sino-Brazilian relations in 1974. then analyzed the spatial distribution of the investments of the second 
largest economy in different scales, and finally evaluate the influx of Chinese investments in Brazil, especially in the 
state of Rio de Janeiro, where we emphasize that targeted investments to Rio de Janeiro territory seeking resources 
and markets, and its priority the power sector and steel, still pointing the municipalities and regions that territory 
who watched the influx of investments that operate a rationality to ensure energy resources to the Chinese market .

Keywords. Rio de Janeiro territory, China and Chinese investments.

OS INVESTIMENTOS CHINESES NO TERRITÓRIO FLUMINENSE NO INÍCIO DO SÉCULO XXI

O início do século XXI foi marcado por um grande volume de investimentos chineses destinados 
à região Sudeste do Brasil. Entre as Unidades Federativas (U.F) desta região, o estado do Rio de 
Janeiro destaca-se como um dos maiores receptores deste tipo de investimento. Tal fato está 
vinculado aos interesses da República Federativa da China (RPC) em assegurar recursos estratégicos, 
como as commodities energéticas e minerais, contribuindo para uma maior integração do país à 
economia internacional e exigindo do território fluminense uma reestruturação condizente a esse 
momento de dinamismo econômico. 

Através do prisma de análise concedido pela Geopolítica, consideramos que o direcionamento 
de investimentos chineses ao Brasil resulta de um ambiente de concertação política favorável 
no que tange as relações sino-brasileiras. Com efeito, pelo lado da China, essa situação deve-se 
a tentativa do país asiático assegurar seu acesso a recursos estratégicos, enquanto que do lado 
brasileiro a projeção do estado fluminense entre os maiores receptores do capital sínico deve-se, 
entre outros, fatores ao seu destaque na produção de petróleo.

QUESTÃO CENTRAL: O INFLUXO DOS INVESTIMENTOS CHINESES NO BRASIL NO SÉCULO 
XXI

Diferentemente de conjunturas políticas passadas, as relações sino-brasileiras desfrutam 
de ambiente de concertação política favorável que, na atualidade, podem ser evidenciadas, pelo 
incremento das relações comerciais entre as maiores economias Ásia e da América do Sul, bem 
como pelo fluxo de investimentos chineses no Brasil. Diante deste cenário, o trabalho em tela tem 
como questão central a distribuição espacial dos investimentos chineses em diferentes escalas, 
destacando a posição do Brasil entre maiores receptores de investimentos chineses na América 
Latina, sobretudo, após 2010, e evidenciando a inclusão do território fluminense entre as U.F que 
mais recebem investimentos chineses no início do século XXI. Portanto, a maior contribuição do 
artigo deve-se ao fato de propormos uma análise acerca dos investimentos chineses direcionados 
ao Rio de Janeiro. Haja vista, que estudos acerca da internacionalização desse tipo de investimento 
foram realizados apresentando sua distribuição em outras escalas espaciais.
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EMBASAMENTO TEÓRICO 

O ambiente de concertação política favorável ao ingresso de investimentos chineses no Brasil

No início do século XXI, o Brasil ascendeu como um dos maiores receptores de investimentos no 
mundo, e no que diz respeito à origem desses investimentos, destaca-se o volume de investimentos 
oriundos da China, o novo líder do renascimento econômico da Ásia Oriental (ARRIGHI, 2008).  
Segundo Santos, “o papel das finanças na produção de uma nova arquitetura do espaço não tem 
escapado aos geógrafos” (SANTOS, 2008, p. 201), nesse sentido, propomos aqui avaliar o ambiente 
político internacional entre o Brasil e a China por considerarmos este uma condição sine qua non 
ao ingresso de investimentos chineses no Brasil, e, sobretudo, a racionalidade  existente nos 43,7 
mil Km² do território fluminense viável à reprodução do capital de origem sínica.

Atualmente o protagonismo dos países emergentes no espaço geográfico mundial contribui para 
que a área de pesquisa da Geografia seja perpassada por temas que suscitam debates internacionais. 
O Brasil e a China são países que ocupam posição de destaque na América Latina e na Ásia respectivamente. 

A dimensão territorial, populacional, o crescimento econômico atual, assim como a projeção internacional, 

sobretudo, a partir do termo BRIC1, que esses países vêm apresentando, despertam interesses para a 

compreensão de suas relações políticas e econômicas. 

Diferentemente da conjuntura política decorrente da Revolução Chinesa (1949), que resultou 
no rompimento das relações sino-brasileiras estabelecidas em 18802, os governos de Brasília e 
Pequim dispõem, na atualidade, de um ambiente de concertação política favorável. Consideramos 
que este ambiente é resultado do amadurecimento das relações entre o Brasil e a China após o 
processo de restabelecimento de suas relações políticas e econômicas que remontam a década de 
19703. 

Portanto, após quatro décadas, Brasil e China parecem desfrutar da consolidação de suas 
relações, o que pode ser visualizado através da assinatura de acordos de cooperação e fornecimento 
de urânio enriquecido com a China (PENHA & MARALHAS, 2012, p. 67), da criação da Comissão 
Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação (COSBAN) e do Plano de Ação Conjunta 
Brasil-China 2010-2014, que assinado em 2010 definiu metas e orientações para a cooperação 
bilateral em diversos setores. E ainda, com a visita do Primeiro-Ministro chinês, Wen Jiabao, em 
2012, quando “as relações bilaterais foram alçadas à condição de “Parceria Estratégica Global” e foi 
assinado o Plano Decenal de Cooperação (2012-2021)” (COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E 
DEFESA NACIONAL, 2013, p. 3-4), e do lado brasileiro a visita dos últimos dois presidentes aquele 
país asiático. Foi em meio a essa conjuntura que a RPC se tornou o primeiro parceiro comercial do 
Brasil em 2009, ascendendo como o principal destino das exportações brasileiras; e afirmou-se 

1 O termo BRIC – apresentado em 2001 pelo economista Jim O´Neill, do Banco  Goldman Sachs – resultou de um exercício econométrico que 
apontava aos investidores internacionais as melhores possibilidades de negócios até 2050, quando Brasil, Rússia, Índia e China deverão estar ao 
lado dos EUA como as maiores economias mundiais. A entrada da África do Sul (South African) levou a formação do BRICS, estes cinco países se 
caracterizam por ingressar no século XXI como promissores ao crescimento econômico. Segundo Pedro C. de Mello “o tema BRICS é atualmente 
assunto presente na definição de estratégias de longo prazo para investimentos e mercados das grandes corporações internacionais” (MELLO, 
2012: 17).

2 Daniele de Almeida Simas apresenta o estabelecimento das Relações Sino-Brasileiras no século XIX quando através da assinatura do Tratado 
Sino-Brasileiro de Amizade, Comércio e Navegação, foram estabelecidas as relações diplomáticas entre o Brasil e China. Ver: SIMAS, D. de A. 
As relações bilaterais entre o Brasil e República Popular da China - seus antecedentes e o período do governo Geisel. Anais do XXVI Simpósio 
Nacional de História – ANPUH, São Paulo, julho 2011.

3 Quando, em 15 de agosto de 1974, o Brasil restabeleceu relações com a República Popular da China. “Porém, a cooperação mais intensa entre os 
dois países somente se iniciou após a assinatura do primeiro acordo comercial em 1978” (PEREIRA, 2003:108-109). 
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em 20124, como o principal país de origem das importações brasileiras.5  
Entendemos que se faz necessário mencionar tanto aqueles eventos políticos, quanto o 

incremento comercial sino-brasileiro nos últimos anos a fim de elucidar que o Brasil e a China 
usufruem, atualmente, do resultado de um ambiente de concertação política evolutivo e favorável 
à entrada de investimentos chineses no país, o que nos possibilita imprimir “o olhar geográfico 
para a espacialidade política” (CASTRO, GOMES & CORRÊA, 2012).

A distribuição dos investimentos chineses em diferentes escalas

O exercício analítico da distribuição espacial dos investimentos da segunda maior economia 
mundial em diferentes escalas, nos permite inferir que na atualidade, a China coloca-se como o 50º 
maior investidor externo (RIBERIO, 2013). Em escala global merecem destaque a Ásia, a África e 
a América como as regiões que recebem os maiores aportes de investimentos sínicos (Figura 1).

Acerca dos investimentos chineses no exterior por regiões, a África foi a região que se 
configurou como o principal destino de ingresso dos investimentos chineses no exterior (OLIVEIRA, 
2012, RIBEIRO, 2013). Na Ásia, destaca-se o direcionamento de investimentos aos países vizinhos 
com objetivo de complementação de suas atividades industriais. Na Europa, França e Alemanha 
destacam-se como maiores receptores desse tipo de investimento, sendo que o interesse sínico na 
região deve-se à busca por ativos estratégicos e conhecimento, o que caracteriza o determinante 
dos investimentos chineses entre os países europeus. Na América Anglo-Saxônica, os EUA ocupam 
posição de destaque, Oliveira (2012) chama atenção para o fato de nesse país os investimentos 
serem divididos entre a busca por mercados e a busca de tecnologia. 

A América Latina é a uma das regiões de maior complementaridade de recursos naturais 
para a China (OLIVEIRA, 2012). E, direcionando investimentos para essa região, “a China vem 
cumprindo um papel novo e fundamental na economia sul-americana” (FIORI, 2007, p. 98). Com 
efeito, o interesse chinês primordial pela região tem sido o acesso aos recursos naturais como: 
petróleo, cobre e ferro, além do aumento do mercado para os produtos chineses (IPEA, 2011). 
Portanto, compreende-se que a região configura-se como uma área em que aquele país asiático 
busca recursos estratégicos.

Boniface & Védrine (2009) ao analisarem “o mundo visto pela China” destacam que este país 
asiático “interessa-se hoje [...] pela América Latina, para garantir a energia e as matérias primas 
que lhe faltam” (BONIFACE & VÉDRINE, 2009, p. 97). Segundo Machado (2012) os recursos 
naturais sul-americanos contribuem para a inserção internacional da região ao mercado global, 
como provedora de recursos naturais cada dia mais requeridos pelos países industrializados. “Dessa 
forma, os investimentos das empresas transnacionais se orientam particularmente, na América 
do Sul para o aproveitamento e à exportação de tais recursos naturais e à produção de produtos 
primários” (MACHADO, 2012, p. 172). 

4 “Neste ano, o superávit do Brasil com a China foi o segundo maior, chegando a US$ 7 bilhões, correspondendo a 35,9% do superávit total 
brasileiro” (COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL, 2013: p.4). Esta situação está atrelada ao aumento da demanda 
chinesa por commodities, situação que contribuiu para a valorização dos produtos básicos, em especial soja, minérios e petróleo, que se destacam 
na pauta das exportações brasileiras para a China.

5 “A Ásia foi a região que registrou o maior crescimento no intercâmbio comercial com o Brasil entre 2002 e 2011, alcançando variação de 770%. 
Nesse mesmo período, o crescimento do intercâmbio comercial entre Brasil e China foi de 1.539%” (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIO-
RES, 2012).
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Figura 1 - Distribuição geográfica dos investimentos chineses no mundo (em bilhões de dólares)

Fonte: http://www.heritage.org/~/media/Images/Reports/2013/07/ib3990_map1_825.ashx - Acesso em: 14 abr. 2014

Segundo Fiori (s.d.), no início do século XXI houve uma retomada do crescimento econômico 
dos países sul-americanos. Em suas considerações o autor destaca que o crescimento das economias 
exportadoras da América do Sul está acompanhando o ciclo expansivo da economia internacional, 
liderado pelo novo eixo econômico mundial na Ásia, a China. Com efeito, este país passa a ser um 
novo ator econômico naquela região americana, e assim a China está ocupando um papel cada 
vez mais importante, dentro da região, como investidor, competindo com as fontes tradicionais 
de capital de investimento na América do Sul (FIORI, s.d., p. 18).

Para Jabbour (2010) “os IEDs da China no exterior seguem um parâmetro bem previsível 
pelo menos no aspecto da busca de energia” (JABBOUR, 2010, p. 249). E Lyrio (2010) nos mostra 
que na América do Sul esse interesse não é diferente ao instituir uma aproximação bilateral com 
países que lhe assegurem o acesso a áreas ricas em recursos naturais e energéticos. 

Segundo Lyrio (2010) a trajetória de altas taxas de crescimento econômico da China sustenta-
se em pilares como investimentos estrangeiros e comércio exterior – com destaque para as suas 
exportações –, assim como na intensidade energética. No entanto, “as reservas domésticas 
de petróleo e de outros recursos energéticos na China são largamente insuficientes para as 
necessidades de consumo do país” (LYRIO, 2010, p. 61). Nesse sentido, ao avaliarmos o ingresso 
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de investimentos chineses no Brasil, e em especial no estado do Rio de Janeiro, evidenciamos 
que entre outros possíveis objetivos – como a busca de mercados e de recursos –, o influxo de 
investimentos sínicos no território fluminense opera uma racionalidade de assegurar recursos 
energéticos ao mercado chinês. 

Um novo agente na economia brasileira no início do século XXI: o influxo dos investimentos 
chineses no território brasileiro

A atual política da China Comunista compartilha com os históricos países do centro capitalista 
o desenvolvimento da globalização. Nesse sentido, “a China vê sua participação na globalização 
como uma condição para o seu próprio desenvolvimento econômico e social que, no seu dizer, 
conduziria para uma economia de mercado socialista. Contando com densa participação nos 
intercâmbios internacionais de comércio e investimento” (GEIGER, 2012, p. 207).

Conforme mencionado, a América Latina é uma das regiões do mundo que se destacam 
como receptoras de investimentos chineses. Desde a década de 1990 o espaço econômico latino-
americano vinha se consolidando como uma área de complementaridade a economia chinesa, sem 
muita inclusão do Brasil, sendo países como Peru, Colômbia e Equador os maiores receptores de 
investimentos chineses, conforme revela a tabela 1.

Tabela 1 - Investimentos estrangeiros diretos chineses em economias selecionadas

Fonte: CEPAL (2011) Elaboração: CEBC apud OLIVEIRA, 2012

No entanto, entre 2008-2010 ocorreu uma significativa mudança neste processo, sobretudo, 
por ter ocorrido um incremento dos investimentos chineses no território brasileiro conduzindo 
o Brasil a posição de maior receptor latino-americano de investimentos chineses no ano de ano 
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de 2010. Essa posição marca uma mudança abrupta da trajetória dos investimentos na América 
Latina, por ter levado o Brasil a concentrar a maioria daqueles investimentos. 

É nesse contexto, que no início do século XXI a economia brasileira foi marcada por um 
novo agente, sendo este o grande influxo de investimentos chineses no território brasileiro. A 
inserção do Brasil entre os países que mais recebem investimentos chineses não confere a economia 
nacional um papel extraordinário, visto que até a década de 2010 o país caracterizava-se como uma 
fronteira na América Latina aos investimentos chineses. Embora, houvesse investimentos no Brasil 
em momentos pretéritos ao referido período, estes não possuíam muito vulto, sendo orientados 
ao planejamento de empresas chinesas. Entretanto, “essa fronteira foi finalmente superada no ano 

de 2010, quando, assistimos a um expressivo aumento dos anúncios de investimentos chineses no país, 

momento em que a China passou a incorporar as trocas com o Brasil às necessidades da sua economia” 

(CEBC, 2011: 20).

RESULTADOS PARCIAIS

A mudança da posição do Brasil em relação à recepção de investimentos chineses no 
primeiro quartel de décadas do século XXI é uma situação relevante, sobretudo, para aqueles que 
buscam articular a reestruturação produtiva do território fluminense ao processo de globalização 
contemporânea e ao ambiente de concertação política favorável nas relações sino-brasileiras.

No caso brasileiro, o período 2003-2011 caracterizou-se pelo influxo de US$ 37,0 bilhões 
em investimentos chineses (Tabela 2). Entre as regiões político-administrativas do território, a 
região Sudeste destacou-se no recebimento desses investimentos alcançando US$ 24,8 bilhões 
no mesmo período, o que corresponde a 67,1% dos investimentos chineses no território nacional 
(RENAI, 2012), consolidando assim “a relevância do Sudeste” (SANTOS, 2009).

Tabela 2 - Investimentos chineses no Brasil por região (2003-2011)

Fonte: RENAI, 2012



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 793-805. ISBN 978-85-63800-17-6

Baptista800

diagramação: letra1@editoraletra1.com

Entre os estados da região Sudeste, o Rio de Janeiro destaca-se como um dos maiores 
receptores de capitais sínicos, recebendo mais de US$ 19 bilhões em investimentos chineses (Figura 
2). Compreendemos que a inserção do estado do Rio de Janeiro à rede de investimentos chineses 
está atrelada a inclusão do território fluminense na base internacional de fornecedores de recursos 
estratégicos para a China e a sua a relevância nas relações comerciais com esse país asiático, assim 
como ao fato de ser a U.F que mais exporta petróleo para a economia chinesa. 

Figura 2 - Investimentos chineses por estados (U$ Milhão)

Fonte: CEBC, 2011

Portanto, diferentemente da conjuntura econômica passada, que compreenderia as décadas 
de 1930-1980, período no qual Melo (2001) e Silva (2012) nos mostram que o território fluminense 
assistiu um “esvaziamento econômico”, o estado do Rio de Janeiro está diante de um novo cenário. 
Este se caracteriza pelo ingresso de grande volume de investimentos que buscam conduzir a 
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economia do estado à retomada do crescimento econômico. Assim, após o período de “esvaziamento 
econômico” teve o estado do Rio de Janeiro que aguardar a década de 1990, quando as alterações 
nos paradigmas produtivos e locacionais dos investimentos empreendem uma reestruturação 
produtiva no território, impactando suas atividades econômicas, destacadamente puxadas pelos 
setores da indústria extrativa, sidero-metalúrgica, metal-mecânica e automobilística no interior 
do território, entretanto sem muita participação do capital sínico.

Oliveira (2008) ao analisar a recuperação da economia do território fluminense a partir da 
perspectiva da reestruturação econômica regional do Norte Fluminense e do Médio Paraíba, aponta 
o ano de 1994 como um momento de grande importância para a economia do estado do Rio de 
Janeiro, por ter ocorrido neste à intensificação das atividades extrativas no Norte Fluminense. 
O crescimento do PIB do estado do Rio de Janeiro a partir de 1994, para Oliveira (2008) e Silva 
(2012) foi desencadeado pela atividade petrolífera. Assim a recuperação da economia fluminense 
a partir da década de 1990, esteve associada às atividades extrativas, destacadamente na Bacia 
de Campos.

Na porção ocidental do referido estado ocorreu também na mesma década à instalação de 
empresas do ramo automobilístico – Peugeut-Citröen e Volkswagen – liderando a reestruturação 
econômica regional do Médio Vale do Rio Paraíba. Segundo Oliveira (2008) a partir da década de 
1990, essas atividades econômicas viabilizam a reestruturação produtiva de regiões do território 
fluminense, contribuindo tanto para intensificar a sua integração em termos de bases infraestruturais 
quanto para a incorporação de novas bases tecnológicas em regiões do estado. 

Após esse movimento de recuperação da economia fluminense capitaneado pelas atividades 
extrativas e automobilísticas, o estado do Rio de Janeiro assiste, na atualidade, uma reorientação 
dos fluxos de investimentos para a Região Metropolitana. A duplicação da Rodovia BR 101 ao 
longo do trecho Rio de Janeiro-Mangaratiba, a instalação do COMPERJ (Complexo Petroquímico 
do Rio de Janeiro) a partir de 2006, o Arco Metropolitano6, assim como o Superporto do Sudeste, 
no município de Itaguaí, atraem para essa região um conjunto de atividades complementares que 
dinamizam a economia de municípios situados no entorno da metrópole, promovendo ainda a 
modernização de sistemas viários na periferia da cidade do Rio de Janeiro. 

Oliveira (2013) apresentando uma contribuição analítica sobre a economia fluminense 
sinaliza que o intenso crescimento de investimentos produtivos no estado do Rio de Janeiro se 
configura como um processo de reversão da degradação econômica pela qual passou o território 
ao longo dos três primeiros quarteis de décadas do século XX, chamando atenção ainda, que pela 
perspectiva social é um “fenômeno posto a perder”, por valorizar o capital produtivo, corporativo, 
especulativo e marcado por ausência de políticas territoriais e de regulamentação, onde os espaços 
identificados pelo capital parecem estar a este subordinado. Compreendemos que seguindo essa 
tendência, e beneficiando-se de um ambiente de concertação política favorável – como já fora 
apontado – a China parece identificar o território fluminense como um espaço economicamente 
favorável a aplicação de seus investimentos, sobretudo, no início do século XXI quando essa 
economia oriental direciona ao território fluminense investimentos tendo como determinantes 
destes a busca por recursos e mercados, sendo sua prioridade o setor de energia e siderúrgica 
como ilustra a tabela a seguir.  
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Tabela 3 - Projetos de investimentos chineses anunciados no Rio de Janeiro: 2004-2011

ANO
EMPRESA 
ORIGEM

VALOR 
ANUNCIADO EM 

US$

MODO DE 
ENTRADA

SETOR
ESTRUTURA 

DE 
PROPRIEDADE

DETERMINANTE DO 
INVESTIMENTO

2004 Sinopec 240.000.000 Greenfield Energia 

(petróleo e Gás)

Central SOE Busca de Mercado 

2010 Sinopec 

Repsol 

Brasil

7.109.000.000 Fusões & 

Aquisições 

(parcial)

Energia 

(petróleo e gás)

Central SOE Busca de Recursos

2010 Sino-chem 

Statoil 

ASA

3.070.000.000 Fusões & 

Aquisições 

(parcial)

Energia 

(petróleo e gás)

Central SOE Busca de Recursos

2010 CR Zong-

shen

20.000.000 Greenfield Automotivo Privada Busca de Mercado

2010 Sinopec/ 

Cnooc

6.000.000.000 Fusões & 

Aquisições 

(parcial)

Energia 

(petróleo e gás)

Central SOE Busca de Recursos

2010 Wisco 3.500.000.000 Joint Venture Siderurgia Central SOE Busca de Recursos

2010 Sinopec Não divulgado Fusões & 

Aquisições 

(parcial)

Energia 

(petróleo e gás)

Central SOE Busca de Recursos

2011 CNR 200.000.000 Fusões & 

Aquisições 

(completa)

Ferroviário SOE Busca de Mercado

2011 Sinopec 3.500.000.000 Fusões & 

Aquisições 

(parcial)

Energia 

(Petróleo e Gás)

Central SOE Busca de Recursos

2012 Sinopec

(Anunc)

947.000.000 Fusões & 

Aquisições 

(parcial)

Energia 

(Petróleo e Gás)

Central SOE Busca de Recursos

2013 CNPC e 

CNOOC

1.500.000.000 Fusões & 

Aquisições 

(parcial)

Energia 

(Petróleo e Gás)

Central SOE Busca de Recursos

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Oliveira (2012) e CEBC (2013)

Consideramos necessário sinalizar aqui que se por um lado os investimentos chineses contribuem para 

as taxas de crescimento econômico nacional e regional, por outro evidenciam a materialização do conceito 

de território usado e a internacionalização de cidades formulados por Santos (2011, 2009), abrindo espaço 

para a análise geográfica das territorializações e reterritorializações decorrentes da apropriação e produção 

de espaços situados no entorno da metrópole fluminense e regiões do interior do território do estado do Rio 
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de Janeiro, sobretudo, quando se verifica que estas assistira o influxo dos investimentos chineses. Portanto, 

identificou-se como os principais municípios e regiões receptores de investimentos chineses: São 
João da Barra, na Região Norte Fluminense; Itaguaí e Rio de Janeiro, na Região Metropolitana 
(RMRJ); Volta Redonda, na Região Médio Paraíba e Sapucaia, na Região Centro-Sul Fluminense.

 
Figura 3 - Municípios receptores de investimentos chineses no estado do Rio de Janeiro

Fonte: Elaborado pelo autor

Entre os principais fatores para esse influxo de capital sínico fomos capazes de compreender 
quatro pontos importantes, sendo estes: I. na perspectiva geopolítica: o ambiente de concertação 
política favorável após o restabelecimento do relacionamento Brasil-China conformou um terreno 
estável para as relações sino-brasileiras. II. Na perspectiva da conjuntura econômica estadual: a 
retomada do crescimento econômico do estado do Rio de Janeiro, após a segunda metade da década 
de 1990, conformou um ambiente econômico favorável e atrativo ao ingresso de investimentos 
internacionais, sobretudo, de origem chinesa no início do século XXI. III. Na perspectiva industrial: 
o crescimento de setores produtivos como as atividades extrativas e de transformação, viabilizando 
a reestruturação produtiva e a especialização econômico-regional de regiões do território fluminense 
foram fatores atrativos para aplicação do capital sínico no estado do Rio de Janeiro seguindo a 
lógica de reestruturação territorial assistida pelo estado desde o final do século XX. Na perspectiva 
petrolífera: a afirmação do estado do Rio de Janeiro como o maior produtor de petróleo nacional, 
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sobretudo, após a intensificação da exploração da Bacia de Campos, no litoral setentrional do 
território fluminense a partir da década de 1990, revelou-se como um fator importante à atratividade 
dos investimentos chineses, devendo-se atentar a importância desse produto para a economia 
internacional, em especial a economia da República Popular da China.
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GEOPOLITICS, BORDER AND ILLEGAL NETWORKS IN AMAZON
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RESUMO. Os estudos sobre a expansão do crime organizado no Brasil e no mundo, sobretudo, relacionado ao tráfico 
de drogas e ao tráfico de armas tratam de um problema que envolve as fronteiras e nesse sentido diz respeito à questão 
da segurança e soberania nacional do Estado-Nação, ameaçadas no atual contexto pelas redes ilegais que articuladas a 
nível mundial desenvolvem atividades ilícitas que perpassam sobre a ordem do Estado. A geopolítica do narcotráfico 
necessita ampliar sua escala de atuação em diferentes etapas e por isso manifestam estratégias de produção, distribuição 
e consumo da droga e nesse contexto a Amazônia brasileira ganha importância para as organizações criminosas, pois 
a vulnerabilidade da floresta, a pobreza das cidades da fronteira e a localização próxima aos principais produtores de 
coca (Bolívia, Colômbia e Peru) colocam a região na trama das redes internacionais do tráfico de drogas, destacando 
o papel do Brasil como lócus de área de transito. Assim, parte-se do pressuposto que a Amazônia tem uma função 
geoestratégica ambígua onde uma está voltada para a defesa do território relacionada com a segurança regional/global 
e a outra veicula-se à pressão que o narcotráfico exerce sobre os limites jurídicos-políticos do Estado. As organizações 
criminosas internacionais esquematizam estratégias desde cima, contudo com uma importante diferença em relação 
às organizações formais. As atividades ilegais devem integrar a visão desde baixo, pelo fato de estarem sujeitas a uma 
maior exposição ao risco no território. A articulação e o êxito dos negócios ilegais são intensamente dependentes de 
conexões locais, aproveitando-se de complexos e instáveis sistemas de informação e telecomunicação. Aproveitando-
se das particularidades geográficas da região, as redes ilegais se estruturam, pois a densa floresta latifoliada fechada 
serve de abrigo para os atravessadores da droga, e nas áreas de imenso vazio demográfico são construídos aeroportos 
e portos clandestinos, que são utilizados pelos traficantes. A passagem da cocaína pela Amazônia em direção aos 
principais mercados consumidores do mundo é praticamente rota obrigatória para narcotráfico. Há de se ressaltar que 
o Brasil também aparece hoje como um dos principais consumidores ao mesmo tempo em que desempenha o papel 
de beneficiador e área de trânsito da droga. Para isso, diversas modalidades de transportes da droga são utilizadas, 
seja pelo rio, através de embarcações pequenas ou de porte médio, seja de avião ou pelas rodovias. O que se sabe é que 
existe toda uma articulação interligada em rede que se manifesta na produção/distribuição/consumo da droga, que se 
deve ser levada em consideração pelos órgãos de segurança das fronteiras. O tráfico internacional de drogas necessita 
ampliar sua escala de atuação do local ao global. Faz-se necessário uma articulação em redes que dê a possibilidade 
de ampliação da escala de atuação do crime organizado sem que haja interferência dos serviços de segurança. Para 
isso, as rotas clandestinas são utilizadas como estratégias de organização das redes e ao mesmo tempo como “espaços 
camuflados” que impeçam qualquer possibilidade de apreensão.  A partir desse corpo teórico pode-se entender o 
impacto socioespacial do tráfico de drogas nas cidades, principalmente nas metrópoles brasileiras, que apresentam 
grandes contrastes sociais. O tráfico de drogas se aproveita do tecido social desigual para se reproduzir enquanto 
força política e econômica de um poder paralelo ao do Estado. A metodologia empregada neste trabalho está baseada 
em análise de documentos do Relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Tráfico Internacional de 
Drogas que apontam para a atual situação do Brasil dentro desse contexto e também se tem a revisão bibliográfica 
de autores que se preocupam com a questão, sobretudo, envolvendo a Amazônia e que em trabalhos bastante atuais 
ressaltam a importância da bacia amazônica e das fronteiras da região para as redes do narcotráfico. A atenção especial 
que este trabalho deu para o papel da Amazônia no contexto internacional do narcotráfico, não pretende de forma 
alguma criar uma imagem estereotipada sobre a região. Pois, não são todas as cidades amazônicas que fazem parte 
dessa rede de relações ilícitas. Por outro lado, buscam-se chamar a atenção para a agenda de debates que envolvem a 
segurança nacional e internacional, sobretudo, no que diz respeito os países que estão dentro das “teias” de relações 
do crime organizado global, cujo tráfico de drogas representa na atualidade a maior ameaça para a instabilidade 
política, econômica e social do Estado.

PALAVRAS-CHAVE. Geopolítica, Fronteiras, Redes, Narcotráfico.
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ABSTRACT. Studies on the expansion of organized crime in Brazil and in the world, especially related to drug trafficking 
and arms trafficking deal with a problem involving the borders and in that sense is concerned with the issue of security 
and national sovereignty of the nation State, threatened in the current context by illegal networks that articulated the 
worldwide illicit activities that pertain to the order of the State. The geopolitics of the cartel needs to expand its range 
of expertise at different stages and demonstrate strategies for production, distribution and consumption of drugs 
and in that context the Brazilian Amazon gains importance for criminal organizations, because the vulnerability of 
the forest, the poverty of the border towns and the location next to the main coke producers (Bolivia, Colombia and 
Peru) put the region in international networks of drug trafficking, highlighting the role of Brazil as a locus of transit 
area. Thus, it is assumed that the Amazon has a geostrategic ambiguous function where one is geared towards the 
defense of the territory related to the regional/global security and the other is the pressure that drug trafficking carries 
on the legal-political boundaries of the State. International criminal organizations indicate strategies from above, 
but with an important difference in relation to formal organizations. Illegal activities must integrate the vision from 
below, by the fact of being subject to greater exposure to risk in the territory. The articulation and the success of the 
illegal businesses are heavily dependent on local connections, taking advantage of unstable and complex information 
systems and telecommunication. Taking advantage of the geographical particularities of the region, the illegal networks 
are structured, because the dense forest ‘latifoliada’ closed serves as shelter for the middlemen of the drug, and in 
the areas of vast emptiness demographic are built underground, airports and ports that are used by drug dealers. 
The passage of cocaine by Amazon toward the main consumer markets in the world is practically mandatory route 
for drug trafficking. One has to emphasize that Brazil also appears today as one of the main consumers at the same 
time that plays the role of benefactor and transit area for drugs. To this end, various modes of transport of drugs are 
used, either by the River, through small or medium-sized vessels, either by plane or by highways. What is known is 
that there is a whole interconnected articulation that is manifested in the production/distribution/consumption of 
the drug, which must be taken into account by the border security agencies. The international trafficking of drugs 
needs to expand its range of activity from local to global. It is necessary a articulation in networks that give the 
possibility of enlarging the scale of operation of organized crime without interference from the security services. 
For this, the clandestine routes are used as strategies of organization networks and at the same time as “cloaked 
spaces” that prevent any possibility of seizure. From this theoretical body can understand the socio-spatial impact 
of drug trafficking in cities, mostly in major cities in Brazil, which present great social contrasts. Drug trafficking 
takes advantage of unequal social fabric to reproduce while political and economic strength of a parallel power to 
the State. The methodology employed in this study is based on analysis of documents of the report of the United 
Nations (UN) on international trafficking in Drugs that point to the current situation of Brazil in this context and 
also have the bibliographical revision of authors who care about the issue, especially involving Amazon and that in 
current enough works underscore the importance of the Amazon basin and the region’s borders to drug trafficking 
networks. The special attention that this work gave it to Amazon’s role in the international context of drug trafficking, 
is not intended to in any way create a stereotypical image about the region. Yes, not every Amazon cities that are 
part of this network of illicit relations. On the other hand, the aim is to draw attention to the agenda of discussions 
involving national and international security, especially as regards the countries that are within the “Webs” of global 
organized crime links, which is currently the drug trafficking represents at present the largest threat to the political, 
economic and social instability in the State.

KEYWORDS. Geopolitics, Borders, Networks, Drug Trafficking.

APRESENTAÇÃO DO TEMA

Com o final da guerra fria ou ordem bipolar, o comunismo deixa de ser ameaça do sistema 
capitalista, entretanto, novos agentes entram em cena e se destacam nas questões que tratam da 
segurança e da soberania nacional dos Estados. Entre estas novas ameaças, destacam-se o tráfico 
internacional de drogas, o terrorismo global, dentre outros. Regiões inteiras são inseridas nas 
organizações espaciais e territoriais das redes ilegais, fragilizando a atuação do Estado no combate 
ao ilícito. 
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A região amazônica, sobretudo a brasileira, enfrenta um grave problema no que diz respeito 
às atividades ilícitas, visto que o território é “bombardeado” pelas redes do narcotráfico, ligadas às 
organizações criminosas situadas nos países andinos, ou seja, nos maiores produtores de cocaína 
do mundo (Bolívia, Colômbia e Peru). Essa “invasão” desafia os limites da fronteira brasileira e 
deixa como resultado, um impacto negativo no território, influenciando na política, na economia 
e na cultura. 

Assim, a Amazônia vive uma situação extremamente complexa, pois ela é constituída de 
redes de relações, conflitos e sinergias entre atores locais, nacionais e internacionais que vão para 
além das fronteiras, envolvendo grandes empresas estatais e privadas (tanto nacionais quanto 
internacionais), com forte presença do governo federal se comparando aos governos municipais 
e estaduais.

O contrabando de ouro e de diamante, a biopirataria, a grilagem de terras e o desmatamento 
ilegal, somando-se com o narcotráfico e a lavagem de dinheiro, são hoje atividades que desafiam 
o poder do Estado-Nação e colocam sob ameaça a soberania brasileira e o controle de fato (e não 
de direito) da região. As políticas de defesa nacional ainda encontram muitas dificuldades para 
garantir definitivamente uma ação mais presente do poder público no que diz respeito ao combate 
às redes ilegais.

Os cartéis do crime constituem o estágio supremo e a própria essência do modo de produção 
capitalista. Eles se prevalecem grandemente da deficiência imunológica dos dirigentes da sociedade 
capitalista contemporânea. A globalização dos mercados financeiros debilita o Estado de direito, 
sua soberania, sua capacidade de reagir. A ideologia neoliberal que legitima – pior: “natureza” 
– os mercados unificados difama a lei, enfraquece a vontade coletiva e priva os homens da livre 
disposição de seu destino (ZIEGLER, 2003).

Em razão de se constituir em atividade de caráter transnacional e por seu enfrentamento 
ser objeto de políticas, inclusive de cooperação internacional, e ainda pelas peculiaridades do 
envolvimento do Brasil no fenômeno do tráfico internacional de drogas ilícitas, o estudo de sua 
sociologia, no caso brasileiro, necessita da contextualização da análise política de seus condicionantes 
regionais internos no âmbito das relações internacionais. 

É nesse contexto que a Amazônia se insere em novas conflitividades. O terrorismo e o 
narcotráfico constituem os dois grupos de enfrentamento em destaque nessa “nova” conflitividade. 
Hobsbawn (2007, p. 135) documenta que os movimentos terroristas “são sintomas e não agentes 
históricos significativos”. É nesse cenário que devemos compreender a problemática destacada 
neste projeto de pesquisa.

O narcotráfico representa o principal problema da Amazônia colombiana, boliviana e peruana 
e também representa uma questão dramática envolvendo a Amazônia venezuelana, equatoriana e 
principalmente a Amazônia brasileira, mais especificamente em sua faixa de fronteira com o Peru, 
Bolívia e Colômbia por onde entra a cocaína no Brasil. Nesse sentido, o narcotráfico é considerado 
um crime transnacional, com implicações negativas para a política e a economia dos países que 
fazem parte de sua rota. O tráfico de drogas só se faz vigorante em decorrência de um grande 
mercado consumidor, que está presente hoje na Europa e nos Estados Unidos além dos próprios 
países latino-americanos, a exemplo do Brasil. 
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E sendo assim, um novo cenário de conflitividade e preocupação do Estado-nação com a 
região amazônica emerge no limiar deste início de século. Trata-se de uma nova dinâmica espacial 
organizada em redes de solidariedades, cujas relações vão para além dos limites do território 
nacional. Essa nova ameaça representa não apenas o poder de articulação do crime em rede, visto 
que as redes do poder do crime global organizado que “usam” e “abusam” da região estabelecem 
canais de comunicação, pulverizando o território. 

Assim, pode-se pensar em um mundo cada vez mais interconectado onde as informações são 
instantâneas e obedecem uma ordem global que se sobrepõe à ordem local ou vice-versa.  Porém, 
não seria possível entender toda essa articulação se não fosse a atuação das redes técnicas, sejam 
elas estradas, ferrovias, aerovias ou hidrovias e infovias. O que importa, na verdade, é a maior 
fluidez que o espaço adquire a partir daquilo que é relevante para os mercados. 

Para Martin (1994: 36), “as alterações e mudanças em andamento estão modificando o 
sentido e o funcionamento da economia capitalista”. Assim, a convergência de tecnologias distintas, 
especialmente computação, telecomunicações e processamento da informação, está ampliando a 
flexibilização organizacional e produtiva de negócios de todos os tipos e tamanhos. Partindo dessa 
análise, pergunta-se: estaria o Estado-nação preparado para lidar com todos os tipos e tamanhos 
de negócios que se manifestam em seu território? 

É preciso refletir sobre a atuação das diversas redes que se manifestam no espaço geográfico 
mundial, entre elas as redes ilegais que se aproveitam de bases legais do Estado para atuarem 
de diversas formas ligadas ao contrabando, ao narcotráfico, à biopirataria, ao tráfico de drogas, 
dentre outras.  Assim, observamos que os processos de globalização estão permitindo maior 
integração e capacidade de interconexão entre estados e localidades. Estes processos refletem 
uma multiplicidade de ligações e interconexões nas quais eventos, decisões e atividades em uma 
parte do globo podem acarretar importantes consequências em lugares bastante distantes dessas 
ações (SMITH, 1994, p. 68). 

Durante o regime militar, a geopolítica para a região destacava a preocupação do governo 
brasileiro com a questão da segurança nacional, pois a Amazônia representava um espaço instável e 
“vazio” e por isso necessitava ser ocupada para garantir a soberania do Estado. Porém, os interesses 
geopolíticos sobre a região eram de interesse do grande capital que via a possibilidade de expansão 
das fronteiras econômicas a partir da integração nacional.

Neste início do século XXI, tem-se um novo valor atribuído para a região amazônica que 
impõe novas geopolíticas, visto que, diante do processo de globalização, a Amazônia ganha um 
novo significado para o Brasil e para o mundo: para o Brasil, a expansão da infraestrutura de 
transportes, energia elétrica e telecomunicações para uma integração sul-americana que poderá 
colocar o Brasil em uma situação muito mais favorável na América do sul, como o grande líder das 
nações sul-americanas a partir da ampliação dos mercados; quanto ao valor atribuído à Amazônia 
para o mundo, tem-se a lógica do desenvolvimento sustentável, pois a preocupação com a rica 
biodiversidade, disponibilidade de água potável, saberes tradicionais, dentre outros, são questões 
agora tratadas na geopolítica mundial e brasileira. Não se trata agora de um problema apenas do 
Brasil e dos países sul-americanas que tem uma parte da Amazônia em seus territórios, trata-se 
de uma questão global.
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Interpretada dessa maneira, a globalização está desafiando tanto a soberania da nação-estado 
como a habilidade da nação-estado de tomar decisões autonomamente, tanto em relação ao 
seu lugar dentro da economia mundial como sobre o cotidiano social, político e cultural da 
vida das localidades. (SMITH, 1994, p. 68)

A questão da soberania na região amazônica é outro elemento importante a ser analisado, 
pois a globalização já mencionada aqui não respeita os limites das fronteiras dos Estados, tornando-
as porosas, mais flexíveis, mais instáveis à atuação de redes ilegais, entre elas, as redes ilegais 
do narcotráfico.  Essas redes se manifestam nos limites do território brasileiro com seus países 
vizinhos, criam estratégias de transportes e telecomunicações para a negociação da droga, utilizam 
mecanismos de lavagem de dinheiro, territorializam-se refletindo uma verdadeira desordem diante 
de uma ordem hegemônica do Estado que não é respeitada. 

Assim sendo, atribuímos a complexidade territorial configurada por diversos agentes à 
dinâmica das redes. As redes causam um impacto no território, produzem e reproduzem territórios, 
rompem os limites fronteiriços do Estado, são fluidas, transportam fluxos materiais e imateriais. 
Para a geografia, o estudo das redes só tem sentido se for analisado a partir da dinâmica territorial, 
pois as redes são também relações de poder que se estabelecem no espaço geográfico.

QUESTÃO CENTRAL

A questão está em compreender a geopolítica de articulação do narcotráfico na região 
amazônica.

INTERLOCUÇÃO TEÓRICO CONCEITUAL

A Amazônia, região de grande importância pela sua rica biodiversidade e infinidade de 
recursos que despertam interesses de vários atores sociais, vem, nas últimas décadas, sendo palco 
de intensos conflitos pelo uso do território, sobretudo em sua imensa fronteira com os países 
limítrofes, que também possuem em parte de seus territórios um pouco de Amazônia. A estratégia 
de defesa do estado brasileiro com a implantação do Projeto Calha Norte (1986) e do Projeto Sivam-
Sipam (2001) não foi suficiente para amenizar esses conflitos e eliminar as atividades ilegais que 
explodem ao longo da fronteira.

O contrabando de ouro e de diamante, a biopirataria, a grilagem de terras e o desmatamento 
ilegal, somando-se com o narcotráfico e a lavagem de dinheiro, são hoje atividades que desafiam 
o poder do Estado-Nação e colocam sob ameaça a soberania brasileira e o controle de fato (e não 
de direito) da região. As políticas de defesa nacional ainda encontram muitas dificuldades para 
garantir definitivamente uma ação mais presente do poder público no que diz respeito ao combate 
às redes ilegais.

Pesquisas anteriores sobre estas redes sugerem que nas últimas décadas aquelas que obtiveram 
relativo sucesso em fazer uso da bacia amazônica sul-americana como unidade funcional e como 
região geográfica, foram firmas e empreendimentos que exploram o comércio ilegal de drogas e 
contrabando de mercadorias (MACHADO, 1998).
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A vulnerabilidade da floresta, a pobreza da população amazônica e a localização próxima aos 
principais produtores de coca (Bolívia, Colômbia e Peru) colocam a Amazônia na trama das redes 
internacionais do tráfico de drogas, destacando o papel do Brasil como lócus de beneficiamento e 
distribuição de cocaína para a Europa. Nascimento (2005) alude a essas áreas de marrons numa 
referência a Guilhermo O’Donnel. O crime organizado vem atuando de forma eficaz na articulação 
em escala global do narcotráfico, ao mesmo tempo em que se aproveita de algumas falhas do Estado 
para inserir a região na escala global/regional das atividades ilícitas.

As redes ilegais do narcotráfico necessitam de uma ampliação de sua escala de atuação em 
cadeias e por isso manifestam estratégias de produção, distribuição e consumo da droga. A geografia 
explica a importância da Amazônia brasileira para o tráfico internacional de drogas, principalmente 
a cocaína proveniente dos países andinos. Na conferência mundial sobre crime organizado global, 
realizada pelo ONU em 1994, estimou-se que o comércio global de drogas tenha atingido a cifra 
de quinhentos bilhões de dólares por ano, ou seja, foi maior que o valor das transações comerciais 
globais envolvendo o petróleo, por exemplo. (ONU, 1994)

O mapa 1 a seguir traz as informações sobre as principais rotas utilizadas pelo tráfico de drogas 
na região amazônica, sobretudo, destacando o papel que algumas cidades exercem no contexto 
das dinâmicas globais, regionais e locais do comércio ilícito de cocaína. As cidades das fronteiras 
da Amazônia brasileira fazem esse elo ou canal de comunicação com as cidades de países vizinhos 
onde são estabelecidas relações transfronteiriças que não respeitam o limite do território brasileiro. 

MAPA 1 – Rotas do narcotráfico na Amazônia

Fonte: Couto (2010).

Em todos os países e em todas as regiões, quadrilhas e redes de quadrilhas estão agora 
cientes da chance de se conectarem a redes mais amplas de atividades nesse submundo que marca 
presença dominante em muitas comunidades, cidades e regiões, sendo capaz até mesmo de adquirir 
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a maior parte dos bens de alguns países pequenos, tais como a ilha de Aruba, próximo à costa da 
Venezuela (CASTELLS, 1999, p. 210).       

Entre o período de 2006 a 2008, houve um aumento da produção de coca no Peru, na Bolívia 
e na Colômbia, ou seja, países limítrofes com a Amazônia brasileira e que enfrentam problemas 
de instabilidade envolvendo o crime organizado. Portanto, para os maiores produtores de coca do 
mundo deve existir uma rota de transportes para a distribuição da droga para os principais mercados 
consumidores e dessa forma a região amazônica se sobressai por apresentar particularidades 
sociogeográficas que foram incorporadas pelas redes ilegais. De acordo com o relatório da ONU 
(2009), mais de 99% dos laboratórios de processamento de coca estão localizados nos três maiores 
produtores do planeta citados.

A Amazônia destaca o Brasil como área de trânsito, os rios da região são frequentemente 
aproveitados por embarcações carregadas de cocaína pronta para ser consumida ou para ser 
beneficiada, pois a dificuldade de manter um controle mais rígido da entrada da droga pela 
Amazônia está em sua grande floresta latifoliada, fechada, com uma população que sobrevive em 
meio às desigualdades sociais, expropriação, abandono do Estado etc. Além disso, há de se ressaltar 
que imensos vazios demográficos acompanham as fronteiras amazônicas, sobretudo aquelas 
próximas aos principais produtores de coca, onde os narcotraficantes implantam laboratórios 
de processamento da droga e inserem a população ribeirinha pobre no esquema das redes, se 
apresentando como oportunidade, e nesse sentido algumas pessoas passam a desempenhar o 
papel de atravessadores (ou mulas), contribuindo para a articulação das redes e ao mesmo tempo 
fazendo parte do sistema ilegal.

Além dos rios, são utilizadas rotas de avião e estradas, destacando a estratégia multimodal 
das redes ilegais que também são móveis para efeito de estratégia, para fugir da repressão do 
Estado. Segundo Ishida (2006, p. 04), é nesse ambiente de enorme proporção territorial e de 
baixa densidade demográfica, onde a ausência do Estado chega a ser uma regra e não uma exceção, 
que identificamos a ação de grupos adversos que se aproveitam da densa floresta para acobertar 
inúmeras atividades ilícitas, utilizando-se de rotas aéreas, terrestres e fluviais clandestinas para 
transportar toda sorte de droga, contrabando, armas e munições.

Para Castells (1996, p. 203), a prática do crime é tão antiga quanto a própria humanidade. Mas 
o crime global, a formação de redes entre poderosas organizações criminosas e seus associados, com 
atividades compartilhadas em todo o planeta, constitui um novo fenômeno que afeta profundamente 
a economia no âmbito internacional e nacional, a política, a segurança e, em última análise, as 
sociedades em geral.

As organizações criminosas internacionais esquematizam estratégias desde cima, contudo 
com uma importante diferença em relação às organizações formais. As atividades ilegais devem 
integrar a visão desde baixo, pelo fato de estarem sujeitas a uma maior exposição ao risco no 
território. A articulação e o êxito dos negócios ilegais são intensamente dependentes de conexões 
locais, aproveitando-se de complexos e instáveis sistemas de informação e telecomunicação.

Não há dúvida que uma das principais atrações do ilegal para a massa de trabalhadores 
informais (imigrantes, comerciantes ambulantes, microempresários, trabalhadores autônomos, 
artesãos, subcontratados etc.) é a percepção de que possa ser uma via de ascensão social, com 



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 807-815. ISBN 978-85-63800-17-6

Couto814

diagramação: letra1@editoraletra1.com

acesso rápido às benesses do consumo, reais ou ilusórias (MACHADO, 2003, p. 6).

 A Amazônia é uma área crítica no contexto geopolítico mundial e também uma área crítica 
na estrutura transicional do Estado brasileiro. Tem um peso enorme, tanto do ponto de vista 
da soberania externa, por causa da pressão ecológica, quanto no sentido de como vão evoluir 
os movimentos sociais dentro Brasil (BECKER, 2004, p. 105). 

Acrescenta-se a isso a pressão exercida hoje pelas redes ilegais que expandiram sua área de 
atuação para a floresta amazônica brasileira. 

Nasce assim a fronteira do narcotráfico em meio as contradições inerentes ao sistema 
capitalista mundial. As cidades da Amazônia vão sendo incorporadas ao raio de ação dos traficantes 
internacionais de droga. Geopoliticamente falando, a região é de interesse das redes do tráfico de 
drogas sua localização e suas particularidades relevantes para que o comércio funcione e continue 
gerando lucros, desafiando o poder do Estado e movimentando o mercado clandestino da cocaína, 
principalmente. 

Analisando o papel da Amazônia na escala global do tráfico de drogas e destacando os principais 
corredores de transportes do complexo coca-cocaína, percebe-se o destaque fundamental do rio 
Amazonas, pois é um importante meio de ligação do Atlântico ao Pacífico. Acredita-se que várias 
cidades que não foram citadas na pesquisa, e estão em torno deste rio, estão envolvidas de forma 
direta ou indireta na trama das redes ilegais.      

Pela bacia Amazônica o tráfico encontra um meio mais seguro de fazer o transporte da droga. 
Entretanto, existe toda uma estratégia organizada das redes que utilizam sistemas multimodais 
para isso. Dos países andinos até a Amazônia brasileira pode ser utilizada as estradas ou transporte 
aéreo que utiliza pistas clandestinas. Desde a criação do projeto SIVAM, os narcotraficantes estão 
utilizando com mais intensidade o transporte marítimo. É nesse aspecto que se apresenta a 
organização do tráfico de drogas na região amazônica e nas cidades envolvidas por essa atividade 
ilícita. Naquelas que lidam com o varejo, o narcotráfico se manifesta na forma daquilo que Souza 
(1995) denominou de territorialidade descontínua (ou em rede) (SOUZA, 1995, p. 435-436).

Essa ideia de territórios descontínuos é uma possibilidade de entender a problemática do 
tráfico de drogas numa perspectiva que engloba tanto o conceito de território quanto o de rede 
(SOUZA, 1995, p. 436). Só assim é possível entender a estrutura local do tráfico nas favelas, a 
relação mais ampla entre chefes do tráfico, a formação dos comandos, a articulação das relações 
(fluxos) que se dão entre áreas não dominadas (os bairros legais) e que se tornam áreas de influência 
de determinados pontos de venda (bocas-de-fumo) (RURHOFF, 1998, p. 03). 

A partir desse corpo teórico pode-se entender o impacto socioespacial do tráfico de drogas nas 
cidades, principalmente nas metrópoles brasileiras, que apresentam grandes contrastes sociais. O 
tráfico de drogas se aproveita do tecido social desigual para se reproduzir enquanto força política 
e econômica de um poder paralelo ao do Estado. 

RESULTADOS PARCIAIS/FINAIS

Os resultados parciais desta pesquisa apontam para uma materialização das redes do 
narcotráfico na região amazônica o que vem implicando de forma negativa nas políticas de 
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segurança e defesa do território. Além disso, essa atividade ilícita que explode nas fronteiras exige 
do Estado, uma geopolítica que leve em consideração a ameaça representada pelas atividades ilegais 
que exercem relações de poder em forma de organizações criminosas que atuam na Amazônia. 
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TERRAS INDÍGENAS NA AMAZÔNIA BRASILEIRA:
QUESTÕES GEOPOLÍTICAS

INDIGENOUS LANDS IN THE BRAZILIAN AMAZON: GEOPOLITICAL ISSUES
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RESUMO. Segundo a Constituição Federal de 1988, terra indígenaé a terra tradicionalmente ocupada pelos índios, 
por eles habitada em caráter permanente, utilizada para as suas atividades produtivas, imprescindível à preservação 
dos recursos ambientais necessários ao seu bem estar e para a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, 
costumes e tradições. Sob a ótica do capitalismo contemporâneo, em torno das Terras Indígenas formaram-se dois 
grupos conflitantes: os que defendem o resgate histórico dos direitos dos povos indígenas e os que acreditam que a 
sistemática em vigor representa uma ameaça, presente ou futura, à integridade e à soberania nacionais. Os defensores 
dos povos indígenas baseiam a sua argumentação nos seguintes aspectos: as reinvindicações dos povos indígenas 
são justas; a garantia da terra indígena; a reformulação da política indigenista; a demarcação e proteção das terras 
indígenas sob a responsabilidade do Estado; a reafirmação e o fortalecimento da identidade indígena e a violência 
estrutural, estrategicamente incorporada aos processos genocidas que se revelam hoje nas invasões de terra, aliciamento, 
repressão cultural e religiosa, roubos, fome, alcoolismo, prostituição, esterilização de mulheres e discriminação. O 
segundo grupo que acredita que a sistemática em vigor representa uma ameaça, presente ou futura, à integridade 
e à soberania nacionais lastreia as suas críticas sobre os problemas a seguir: a discussão das várias modalidades de 
organização da terra indígena, segundo o Estatuto do Índio; a demarcação das terras indígenas quando assume o 
estágio de reservas indígenas, a última posição para a transformação em nações indígenas; o interesse de corporações 
internacionais nos minerais estratégicos do subsolo das terras indígenas; a proposição da demarcação em ilhas, em 
lugar da demarcação observando a contiguidade das terras; a presença de inúmeras ONGs, nacionais e estrangeiras, 
interferindo na cultura indígena e nas políticas governamentais destinadas à Amazônia; a dificuldade de garantir 
a segurança da faixa de fronteira de 150 km que a Constituição estabelece, com a presença de reservas indígenas; a 
constatação de que vários dispositivos da Declaração das Nações Unidas contrariam preceitos contidos na Constituição 
Federal brasileira, em torno da questão indígena.

PALAVRAS-CHAVE. Capitalismo, Terras Indígenas, Integração Territorial, Soberania.

ABSTRACT. According to the 1988 Federal Constitution, indigenous land is the land traditionally occupied by the 
indians, inhabited by them on a permanent basis, used for their productive activities, essential to the preservation 
of environmental resources necessary for their well-being and for their physical and cultural reproduction, according 
to their usages, customs and traditions. From the perspective of contemporary capitalism, around the indigenous 
lands two conflicting groups were formed: those who advocate the historic rescue of the rights of indigenous peoples 
and those who believe that the systematic effect represents a threat, in the present or the future, to the integrity 
and national sovereignty. The defenders of indigenous peoples base their arguments on the following aspects: the 
claims of indigenous peoples are fair; the guarantee of the indigenous land; the reformulation of indigenous policy; 
the demarcation and protection of indigenous lands under the responsibility of the State; the reaffirmation and 
strengthening of indigenous identity and structural violence, strategically incorporated into genocidal processes 
which are today in land invasions, grooming, cultural and religious repression, theft, hunger, alcoholism, prostitution, 
sterilization of women, discrimination. The second group believes the systematic effect represents a threat, in the 
present or the future, to the integrity and national sovereignty, supporting their criticisms on the following issues: 
the discussion of the various forms of organization of the indigenous land, according to the Indian Constitution; 
the demarcation of indigenous lands when takes the stage of indian reservations, the last position for becoming 
indian nations; the interest of international corporations in strategic minerals from the subsoil of indian lands; the 
proposition of demarcation in islands, instead of demarcation considering the continuity of the lands; the presence 
of numerous national and foreign NGOs, interfering on indigenous culture and government policies aimed to 
Amazon; the difficulty of ensuring the safety of the border range of 150 km that the Constitution establishes, with 
the presence of indian reservations; the fact that several provisions of the United Nations Declaration counteract 
precepts contained in the Brazilian Federal Constitution, about the indigenous issue.

KEYWORDS. Capitalism, Indigenous Lands, Territorial Integration, Sovereignty.

FRONTEIRAS: UM CONSTANTE DESAFIO TERRITORIALEIXO IV



TERRAS INDÍGENAS NA AMAZÔNIA BRASILEIRA: QUESTÕES GEOPOLÍTICAS 817

diagramação: letra1@editoraletra1.com

Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 816-825. ISBN 978-85-63800-17-6

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo analisar a situação das terras indígenas na Amazônia 
brasileira à luz do capitalismo contemporâneo, contemplando duas visões diferentes quanto ao 
problema proposto: os que defendem o resgate histórico dos direitos dos povos indígenas e os que 
acreditam que a sistemática em vigor representa uma ameaça, presente ou futura, à integridade 
e à soberania nacionais.

A questão central focaliza as terras indígenas, observando os direitos dos índios quanto 
às atividades produtivas nelas realizadas, bem como a preservação dos seus usos, costumes e 
tradições, enquanto povos, de um lado e, de outro, o processo de ocupação das terras amazônicas 
envolvendo as atividades tradicionais nelas contidas e o advento de novas intervenções produtivas 
capitalistas, através de ocupações ilegais ou mediante a implementação de planos, programas e 
projetos realizados pelo Estado brasileiro e o capital externo, acarretando grandes conflitos de 
terras protagonizados por índios, posseiros, garimpeiros, madeireiros e pequenos proprietários 
e os representantes do capital monopólico e neoliberal contemporâneo.

A realidade acima exposta será analisada sob o seguinte enfoque teórico: Pretende-se mostrar 
o movimento da fronteira determinado por um certo tipo de desenvolvimento capitalista na 
formação social brasileira, identificando-se o que a sociedade provoca na fronteira, bem como os 
efeitos da fronteira sobre a sociedade.

Não se pode deixar de lado, também, as exigências de matérias-primas do capital monopolista 
europeu, que subordinou a produção de borracha, por meio do capital mercantil na Amazônia.

Além disso, a ocupação territorial por intermédio das atividades econômicas cíclicas foi 
sempre acompanhada pela expansão em direção ao interior, ou nas suas fímbrias, de frentes de 
pecuária extensiva e de um campesinato marginal ou fragilmente vinculado ao mercado.

Os movimentos para a fronteira obedeceram à lógica da economia mercantil agroexportadora, 
determinando, em última análise, a subordinação da economia brasileira ao capital monopolista 
internacional nas fases de transição e de consolidação do imperialismo. Nesse contexto, as formações 
sociais periféricas foram dominadas pela exportação de mercadorias ou pela exportação de capitais, 
visando o controle de matérias-primas e dos mercados. Prevaleceu uma divisão do trabalho do tipo 
campo vs. cidade ou agricultura vs. indústria, com a exploração indireta do trabalho e a extração 
do excedente através da circulação, ou seja, pelo comércio internacional.

Assim sendo, a ocupação econômica e o povoamento permanente na fronteira dependeram 
da estratégia de aprovisionamento de matérias-primas dos países capitalistas centrais, tornando-
os, não raro, instáveis. O refluxo da migração na Amazônia entre 1930 e 1940, com a mudança 
na estratégia de suprimento de borracha da indústria de manufatura de borracha, foi, sob essa 
ótica, muito ilustrativo (RÊGO, 2002). Todavia, a partir dos anos de 1990, ocorreram mudanças 
na fronteira amazônica com a emergência de commodities voltadas para o mercado internacional. 

A AMAZÔNIA BRASILEIRA: A FRONTEIRA CAPITALISTA

A partir da década de 50, sob a lógica da dominância do capital industrial monopolista, a 
expansão para a fronteira é explicada pela dinâmica do desenvolvimento capitalista interno e sua 
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dependência em relação ao capital monopolista internacional.
Nas condições de desenvolvimento capitalista sob a égide do capital monopolista, o próprio 

conceito de fronteira adquire um novo sentido, não mais se referindo àquelas regiões consideradas 
demograficamente desocupadas e economicamente inexploradas, em um momento histórico 
determinado, mas suscetíveis de uma ocupação produtiva em momentos subsequentes (OLIVEIRA, 
1980). Assim, o específico da região de fronteira é que nela as relações sociais capitalistas ainda não 
se introduziram dominantemente na produção. A expansão da fronteira é, na verdade, a extensão 
das relações capitalistas para as áreas geográficas de produção, não tipicamente capitalistas, 
significando a subordinação direta do capital real ou formal (SILVA, 1982).

Nas regiões de fronteira, antes da expansão, formas de produção não tipicamente capitalistas 
podem existir, sob a dominação do capital comercial, abrigando ainda coerções extra econômicas 
entre os agentes da produção e evidenciando a subordinação indireta do trabalho pelo capital.

A ruptura no âmbito da qual emergiu uma nova fronteira consolidada nos anos 1990, tem 
suas raízes implantadas em meados da década anterior. Nos anos 1980, o Governo Federal deu 
início à instalação dos primeiros megaprojetos amazônicos, como a construção da hidrelétrica de 
Tucuruí, o Projeto Ferro-Carajás e o Projeto Albrás, para os quais a referida hidrelétrica serviria de 
base. Foi nesse momento que começou a mudar o perfil da fronteira amazônica rumo ao mercado 
internacional.

Na década de 1990, intensificaram-se os incentivos à exportação, tendo os recursos naturais 
da região, um papel fundamental. A pecuária ampliou suas áreas, acelerando a abertura de áreas 
para pastos, antecedida pela exploração de madeira para a exportação que melhorou os seus padrões 
de qualidade, com o objetivo de atender os requisitos dos novos mercados. Consolidou-se o parque 
siderúrgico com novos empreendimentos e a produção de grãos adentrou nos espaços amazônicos.

Subsequentemente, a fronteira amazônica transformou-se numa fronteira de commodities 
voltada para o mercado internacional. O processo teve início com três produtos: madeiras, ferro 
e alumínio em lingotes. Portanto, a fronteira abriu-se, atingindo o âmago da floresta.

Por outro lado, esse mesmo período também registrou as lutas dos índios. Num primeiro 
momento, a luta estava centrada na defesa da vida e da terra, ampliando-se posteriormente. No 
movimento social dos índios podem ser destacadas três fases: na década de 1970, o advento das 
“assembleias indígenas”; na segunda fase, nos anos 1980, os índios estabeleceram organizações de 
defesa dos direitos indígenas, segundo diversas etnias e, na terceira fase, a partir dos anos 1990, 
os índios consolidaram os movimentos indígenas, através de ações dos mais diversos tipos, desde 
a utilização da informática para o estabelecimento de redes de apoio a ações voltadas para o meio 
ambiente, passando por experiências de reconhecimento e autodemarcação de suas terras, face à 
demora dos órgãos responsáveis por fazê-los e numerosas outras ações.

AS TERRAS INDÍGENAS

Segundo a Constituição de 1988,  “terra indígena é a terra tradicionalmente ocupada 
pelos índios, por eles habitada em caráter permanente, utilizada para as suas atividades produtivas, 
imprescindível à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e para a sua 
reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições”.
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Terras indígenas, em sentido estrito, seriam aquelas definidas, pela mesma Constituição, 
de ocupação tradicional. Em sentido amplo, seriam as definidas no Estatuto do Índio, de 1973, 
que declara como terras indígenas, além das últimas, também as terras reservadas (com quatro 
categorias) e as terras dominiais. Portanto, as terras indígenas no sentido consititucional, de 
ocupação tradicional, estão sujeitas ao processo de demarcação.

Entretanto, uma terra reservada, é aquela que a União destina aos índios conforme sua 
conveniência, podendo vir a ser discutida judicialmente, inclusive sua viabilidade e questões de 
localização em faixa de fronteira. Possui quatro modalidades: reserva indígena, parque indígena, 
colônia agrícola indígena e território federal indígena.

Embora os índios detenham o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos 
lagos existentes em suas terras, conforme o parágrafo 2º, do Art. 231, da Constituição, elas 
constituem patrimônio da União. E, como bens públicos de uso especial, as terras indígenas, além 
de inalienáveis e indisponíveis, não podem ser objeto de utilização de qualquer espécie por outros 
que não os próprios índios.

A nova Constituição reconheceu os índios como os primeiros habitantes da terra e como tal 
têm direito ao seu usufruto, cabendo ao Estado assegurar o reconhecimento deste direito, através 
da demarcação e homologação das terras indígenas. Dessa forma, as reservas indígenas deveriam 
ser definidas pelo critério de ocupação tradicional. Porém, em face da demora das demarcações 
e da expansão da fronteira agrícola, a ideia de reserva indígena, fora das áreas tradicionalmente 
habitadas pelos índios, voltou a ser discutida como forma de solucionar os conflitos decorrentes 
da presença de posseiros ou fazendeiros nas terras indígenas e da expulsão das comunidades 
indígenas do seu território, que acabam em longas disputas judiciais.

A VISÃO DO CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO, DOS ANTROPÓLOGOS, DE ALGUMAS 
ONGs, ALÉM DE OUTROS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE BRASILEIRA

A preocupação desse grupo remete-se à violência estrutural, estrategicamente incorporada 
aos processos genocidas que se revelam, hoje, nas invasões de terra, aliciamento, repressão cultural 
e religiosa, roubos, fome, alcoolismo, prostituição e esterilização e discriminação de mulheres.

Uma das principais causas da violência contra os índios é a cobiça de suas terras. Pode-se 
afirmar que grande parte das terras indígenas (incluindo-se as demarcadas) são objeto dos mais 
diversos tipos de invasão, tais como a presença de posseiros, garimpeiros, madeireiros, projetos 
de colonização, abertura de estradas, hidrelétricas, linhas de transmissão, hidrovias, ferrovias, 
gasodutos, oleodutos, extrativismo mineral e criação de unidades de conservação ambiental. Para 
a superação da violência, os índios exigem a garantia da terra e de um atendimento adequado às 
suas necessidades. 

Esses cenários embasaram o surgimento de vários grupos de apoio às lutas dos índios pela 
demarcação de suas terras. De acordo com o Decreto 1.775, apenas aquelas terras registradas e 
reservadas / dominiais são consideradas realmente demarcadas.

O decreto abriu a possibilidade de que terceiros particulares fizessem uso de títulos de 
posse ou propriedade considerados nulos pela Constituição, para se opor aos limites propostos 
ou demarcados. Permitia, também, que os Estados e os Municípios se opusessem às demarcações, 
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apesar da Constituição ter definido que todas as terras indígenas deveriam ser demarcadas no 
prazo de cinco anos, fato que, infelizmente não aconteceu.

Entretanto, os povos indígenas ainda são vítimas das pressões exercidas por empresas 
madeireiras, mineradoras, hidrelétricas, hidrovias e gasodutos que em suas práticas de aliciamento 
se utilizam, inclusive, de instâncias representativas dos poderes do Estado brasileiro. Por esse 
motivo, acontecem casos em que lideranças e até comunidades indígenas inteiras sejam cooptadas 
e envolvidas em empreendimentos predatórios.

A partir de meados do século XX, a implantação de projetos governamentais de cunho 
desenvolvimentista, conjugados ao exercício de uma política indigenista orientada pela perspectiva 
de integração dos povos indígenas “à comunhão nacional” foram responsáveis pelo quase 
desaparecimento de muitos povos.

Por outro lado, nas décadas de 70 e 80, devido à atuação do Cimi, da Operação Amazônia 
Nativa (OPAN) e de uma série de outras entidades que atuavam com o mesmo objetivo, os povos 
indígenas conseguiram conquistar solidariedade e apoios significativos na sociedade brasileira, 
a fim de que a sua vontade fosse respeitada, impedindo, inclusive, a continuidade de massacres.

A FUNAI, finalmente, adotou uma nova perspectiva de atuação entre os povos indígenas, 
reconhecendo que a melhor política seria a de respeitar a sua vontade e, consequentemente, de 
não mais proceder a contatos forçados (CNBB, 2001).

Cumpre ressaltar ainda, que o modo de produção indígena fundamenta-se nas suas tradições. 
As relações de produção não estão separadas das relações sociais, políticas e religiosas. 

No caso da sociedade capitalista, muitas vezes quem produz não é quem consome, nem quem 
usufrui dos benefícios dessa produção. Nas sociedades indígenas, a terra é propriedade coletiva 
e, dessa maneira, todas as famílias têm acesso à ela e, nela  trabalham. A finalidade das atividades 
produtivas é o bem-viver e não o lucro e o acúmulo.

A VISÃO DAS FORÇAS ARMADAS, DOS EMPRESÁRIOS, VÁRIAS ONGs E PARLAMENTARES 
QUE ALEGAM A RELEVÂNCIA DA INTEGRIDADE TERRITORIAL, DAS CONDIÇÕES 
ECONÔMICAS, DA DEFESA E SOBERANIA NACIONAIS

Nesse segundo grupo encontram-se as Forças Armadas, os empresários, várias ONGs e 
parlamentares que questionam a política demarcatória das terras indígenas ponderando que 
deveria ser contemplada a estratégia militar em torno da soberania brasileira. Essa divergência 
tornou-se explícita desde o governo de Fernando Henrique Cardoso, quando por decisão deste, 
foi dado início a demarcação e a legalização de reservas indígenas localizadas, exatamente, em 
terrenos adjacentes às diversas faixas de fronteiras, na Amazônia.

No que concerne aos estudos estratégicos, torna-se oportuno salientar dois aspectos relevantes: 
a permeabilidade fronteiriça da região, dificultando a fiscalização pela extensa dimensão e pelas 
características geográficas e o alto valor estratégico e comercial dos minerais localizados no subsolo 
de diversas reservas indígenas, situadas em faixas fronteiriças brasileiras (MEDEIROS, 2008).

Há que se ponderar, também, sobre o contexto do Estado de Roraima que envolve a presença 
de fazendeiros instalados em terras indígenas e a não concordância dos índios que exigem a 
desocupação de suas terras já demarcadas.
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Quando esteve em causa a questão demarcatória da Raposa Serra do Sol não foram poucas 
as vozes que sugeriram a adoção de uma reserva não contígua, onde existissem ilhas povoadas e 
estivesse assegurada a presença das Forças Armadas.

No entendimento dos que protestaram a posição do Ministério da Defesa era acertada, pois 
o referido sugeria o estabelecimento da reserva com a criação de ilhas, contemplando, assim, tanto 
os direitos dos índios, como os interesses nacionais.

Todavia, em conformidade com a homologação, a reserva foi criada de forma contígua sem 
dar o devido peso aos argumentos contrários, inclusive os da Casa Militar, que eram coerentes 
com o parecer do Estado-Maior das Forças Armadas.

Vale lembrar que a reserva em causa era habitada por índios de tribos aculturadas que 
não mais viviam da caça e da pesca. Na oportunidade, aventou-se, também, que a ausência de 
um aparato militar efetivo poderia, inclusive, deixá-los prisioneiros da ação da biopirataria e da 
garimpagem predatória, uma vez que, no seu subsolo existiam minerais estratégicos. Convém 
lembrar que os aludidos interesses estrangeiros remetiam-se às riquezas minerais da região, entre 
elas, diamantes, minerais radioativos e úteis para as indústrias bélicas e de informática (nióbio, 
molibdênio, tântalo e titânio). Há ainda, em quantidade considerável, cassiterita, cobre, calcário e 
fosfato. Além dos minerais não é possível esquecer os imensos recursos hídricos e a biodiversidade 
existentes no Estado de Roraima.

Nesse contexto, foram identificados interesses de corporações internacionais quanto aos 
minerais estratégicos do subsolo do Estado, constituindo o pano de fundo desse conflito. Assim, 
registrou-se uma grande preocupação por parte das ONGs em prol da demarcação de terras 
indígenas: algumas, claramente bem intencionadas e, outras, afetas aos interesses estrangeiros, 
no que concernia à internacionalização da Amazônia. 

A decisão feriu, segundo o Governo de Roraima, interesses nacionais, esterilizando áreas 
estratégicas de fronteira, criando, também, um arco de vazio demográfico.

Por outro lado, há que se discutir o problema da criação de municípios em áreas indígenas, 
em Roraima.

O Conselho Indígena de Roraima e a Associação dos Povos Indígenas de Roraima, em 
audiência com o Presidente da Assembleia Legislativa, arguiram a ilegalidade da instalação de 
sedes municipais em terras indígenas. Entretanto, valendo-se de povoados temporários criados 
pela atividade garimpeira, a Assembleia Legislativa, ao lado do Executivo, passou a regulamentar 
a criação dos municípios de Pacaraima e Uiramutã, incidentes nas áreas indígenas São Marcos e 
Raposa Serra do Sol, respectivamente. A criação de ambos os municípios, por força de lei federal, 
deveria ser decidida em plebiscito.

Ainda, em 1994, o Conselho Indígena de Roraima representou à Procuradoria da República 
contra a Assembleia Legislativa, por dar prosseguimento ao trâmite da criação do município de 
Uiramutã, totalmente incidente na área indígena Raposa Serra do Sol. Mas, em razão da população 
existente na área que se pretendia desmembrar do município de Normandia não atingir o quórum 
mínimo exigido pela legislação para a criação de um novo município, não se realizou o plebiscito 
referente à Uiramutã. Porém, o governo estadual sancionou as leis que propiciaram a instalação 
desses municípios. 
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Tendo em vista a instalação dos municípios, a Funai impetrou uma ação legal de interdito 
proibitório contra o Estado de Roraima, pleiteando a sustação das leis mencionadas, bem como 
a abstenção, por parte do governo estadual, de outros atos em áreas indígenas, sob a jurisdição 
federal. A liminar pleiteada foi obtida em março de 1996. 

Ocorreram a seguir, grande polêmicas entre diferentes instâncias da jurisprudência do país. 
Tais ações acabaram em consulta ao Supremo Tribunal Federal, acarretando uma nova realidade. 
O Supremo, na oportunidade, não entendeu que houvesse inconstitucionalidade, uma vez que, 
o processo demarcatório da terra indígena Raposa Serra do Sol, ainda não tinha sido concluído. 
O Supremo reconheceu a terra indígena, mas considerou que as leis do Estado de Roraima não 
feriam a Constituição Federal, quanto à criação de municípios.

Finalmente, as eleições municipais foram realizadas e os municípios instalados em terras 
indígenas, em 1º de janeiro de 1977 (SANTILI, 2001).

Entende-se, ainda, que o fato de se destinar aos indígenas extensas áreas na faixa de fronteira, 
ainda que considerada por alguns especialistas inconstitucional, por si só, não representaria danos 
ou ameaças à soberania nacional. Entretanto, a questão que merece atenção reside no fato de haver 
uma forte tentativa de restringir, ou mesmo de impedir, que instituições e autoridades federais 
atuem em seu interior, no estrito cumprimento de suas atribuições legais e missões constitucionais. 

Além disso, integrantes de ONGs, inclusive estrangeiros, circulam livremente nas áreas 
demarcadas. Convém lembrar que a vivificação da fronteira é uma das maneiras mais eficazes de se 
defender um território, pois, entre outros fatores, promove a presença do Estado, por intermédio 
dos diversos instrumentos do Poder Nacional. Uma região desocupada, sem a presença do Estado, 
é vulnerável. Assim, quando se demarcam extensas terras indígenas sobre a linha de fronteira e são 
tomadas medidas legais para mantê-las desocupadas, tais áreas são tornadas vulneráveis, ainda 
que de grande significado estratégico.

Por outro lado, a que se destacar outro aspecto questionado por esse grupo. Quando o Brasil 
assinou a Declaração das Nações Unidas sobre as comunidades indígenas (12/09/2007), o país 
tornou-se signatário da referida Declaração que confere uma quase independência aos “povos 
indígenas”, abrindo espaço para a violação da Constituição Brasileira e o caminho para a perda da 
soberania plena sobre uma enorme área do território nacional (RIBEIRO, 2008).

Aprovado pela Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas, em 13 de setembro 
de 2007, contando com o apoio de 144 países, entre os quais o Brasil, o documento em pauta 
contém diversos artigos que tratam dos direitos das comunidades indígenas de todo o mundo. 
Alguns desses artigos são considerados muito polêmicos, por falta de clareza ou por trazerem, em 
seu conteúdo, aspectos que podem representar ameaças à integridade e à soberania nacionais. Os 
principais são os seguintes: Art. 3º que versa sobre a livre determinação dos povos indígenas; o Art. 
4º que diz respeito aos povos indígenas, quanto ao exercício da livre determinação, que envolve 
a autonomia e o autogoverno, no que tange aos assuntos internos e locais, assim como os meios 
para financiar suas funções autônomas; o Art. 6º que fala sobre o direito de toda a pessoa indígena 
a uma nacionalidade e o Art. 9º que fala sobre o direito dos povos indígenas de pertencer a uma 
comunidade ou nação indígenas, em conformidade com as suas tradições e costumes. 

A ONU, ao patrocinar essa Declaração, sinaliza, claramente, os caminhos que devem ser 
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seguidos para que as comunidades indígenas, por intermédio da conquista da autodeterminação, 
venham a constituir as “nações indígenas”. 

Assim sendo, de acordo com o que foi acima consignado, diversos dispositivos da Declaração 
contrariam frontalmente preceitos contidos na Constituição Federal brasileira de 1988. 

A questão indígena constitui assunto dos mais complexos da vida nacional. Traz no seu bojo 
muitos interesses, internos e externos, nem sempre claros e bem definidos (SILVA, 2008).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo do presente trabalho, teve-se a oportunidade de identificar e esclarecer a grande 
complexidade da questão indígena e a situação das terras indígenas, no decurso dos últimos 
decênios da história da república brasileira.

No que concerne à Amazônia, os problemas constatados foram marcantes, com o advento 
de novos agentes sociais que passaram a integrar o cenário da fronteira, assistindo-se a grandes 
conflitos pela posse das terras, além das disputas em torno dos recursos naturais.

Dessa forma, as terras indígenas, bem como outras, constituíram alvos significativos, 
sofrendo várias intervenções, entre elas, as seguintes: a invasão de madeireiros e mineradores; 
desmatamentos e outras formas de agressão à natureza; grilagem de terras públicas, entre elas, 
as dos índios; biopirataria; ocupação de terras indígenas por fazendeiros, colonos e garimpeiros; 
saque de recursos naturais, com perda considerável da biodiversidade; trabalho escravo em fazendas 
situadas em locais distantes das cidades, praticado, inclusive, por grandes empresas nacionais ou 
estrangeiras, ditas “modernas”, que se instalaram na região; exploração madeireira intensa em áreas 
de reserva legal; reconcentração da terra em áreas de projetos que haviam antes sido destinadas 
à reforma agrária; ocupações irregulares, em boa ou má fé, gerando conflitos com proprietários 
legais ou com antigos moradores; ocupação de terras indígenas e quadrilhas de traficantes de 
drogas atuando às escondidas, nas lonjuras da fronteira (LOUREIRO, 2009).

Entre várias questões discutidas, pode-se destacar a que diz respeito à entrada das Forças 
Armadas em terras indígenas. De forma geral, não se tem verificado um bom diálogo entre os 
militares e os índios, ainda que se reconheça, o direito de ingresso dos militares nas terras indígenas, 
de acordo com legislações em vigor. A presença da Polícia Federal e dos órgãos militares nas terras 
indígenas é regulamentada pelo decreto nº 4.412, de 7 de outubro de 2002. Esse decreto dá 
liberdade de trânsito e acesso aos militares e policiais nas terras indígenas, assegurando a instalação 
e manutenção de unidades militares e policiais, bem como a implantação de programas e projetos 
de controle e proteção da fronteira. Para exercer tais atribuições, esses órgãos deverão encaminhar, 
previamente, à Secretaria-Executiva do Conselho de Defesa Nacional, plano de trabalho relativo 
à instalação de unidades militares e policiais naqueles locais.

A Portaria 020/2003, do Estado-Maior do Exército, aprova a diretriz para o relacionamento do 
Exército com as comunidades indígenas e a Portaria 983/2003, do Ministério da Defesa, regulamenta 
a diretriz para o relacionamento das Forças Armadas com as comunidades indígenas.

Embora a legislação assegure aos órgãos de defesa o acesso às terras indígenas, a relação 
entre a atuação desses órgãos e as comunidades indígenas não ocorre sem conflitos, sobretudo, 
nas áreas de fronteiras internacionais.
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Outro aspecto a ser ponderado, remete-se a questão da demarcação das terras indígenas 
em “ilhas” ou em terras contíguas. Vários proprietários de terras que se dedicavam à rizicultura e 
até mesmo vários membros das próprias comunidades indígenas, bem como as Forças Armadas, 
alegaram ser de grande valia a demarcação que privilegiasse as “ilhas”, o que daria melhores 
oportunidades aos índios e aos não índios que já habitavam a terra indígena Raposa Serra do Sol. 
Todavia, a demarcação foi realizada mantendo a contiguidade das terras, acarretando conflitos e 
insatisfações que perduram até hoje.

No que tange à expressão “Nação Indígena” consagrada na Declaração das Nações Unidas, 
observa-se que o teor do texto expressa, com objetividade, a noção de autonomia das chamadas 
“nações indígenas”. Atestou-se, que a aludida expressão foi muito bem vinda entre as ONGs 
estrangeiras e empresas estrangeiras que estavam ligadas aos recursos naturais da Amazônia, 
porquanto as mesmas poderiam intervir nas “nações indígenas”, ditas autônomas, cooptá-las, 
de acordo com os seus interesses, delas usufruindo as riquezas naturais que constituíam os 
elementos de maior interesse desses representantes estrangeiros. Entretanto, a Constituição de 
1988 é explícita quanto à definição da República Federativa do Brasil, não havendo, pelo teor do 
texto, a possibilidade de se destacar ou de se identificar/acatar uma “nação indígena”, dentro da 
nação brasileira.

Finalmente, tem-se claro que os direitos dos povos indígenas referentes às suas terras, às suas 
tradições e crenças e às suas atividades socioeconômicas, no contexto das suas próprias comunidades 
não podem ser tratadas com rupturas violentas, como querem vários outros representantes 
nacionais ou estrangeiros que defendem inúmeros interesses não explícitos. Entende-se que os 
índios devem ser tratados com dignidade e respeito.

Entretanto, não resta dúvida que ao se referir à soberania, à segurança nacional e à defesa das 
fronteiras brasileiras, as Forças Armadas, de acordo com as suas funções e atribuições constitucionais 
têm direito de ingressar nas terras indígenas, não para gerar conflitos, mas para assegurar a 
integridade do nosso país.
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AMAZÔNIA LOTEADA PELO PETRÓLEO E GÁS:
CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS NA FRONTEIRA BRASIL-PERU

AMAZON ALLOTTED BY OIL AND GAS:
SOCIAL-ENVIRONMENTAL CONFLICT AT BRAZIL-PERU BORDER

CAMILLA DA ROCHA OLIVEIRA

Universidade Federal do Rio de Janeiro
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RESUMO. Os conflitos socioambientais tem destaque na fronteira Brasil-Peru abarcando além dos recursos naturais, 
as coletividades em torno desses bens e suas formas de inter-relacionamento com o território. A presença do limite 
internacional, das políticas públicas para o ambiente, e a justaposição de ações socioambientais tornam a fronteira um 
território ainda mais dinâmico.  Foram levantadas informações sobre as pressões e ameaças nesta fronteira através 
de reportagens da mídia internacional e nacional. Constatou-se que boa parte dos conflitos nesta fronteira decorre de 
processos de reestruturação do território (criação de áreas protegidas, territórios indígenas) e da ação de frentes de 
expansão derivadas do amplo regime de concessões concorrentes sobre o território peruano. Em relação às pressões 
levantadas, as concessões para a exploração de petróleo e gás no Peru foram eleitas para um mapeamento mais específico 
nas notícias jornalísticas. Isto em decorrência tanto da magnitude em número dos lotes de hidrocarbonetos (cobrindo 
quase 80% da Amazônia Peruana) como pela intensidade e dimensão que podem vir a afetar a região na ocorrência 
de um desastre ambiental que comprometerá ambos os lados da fronteira. Os indígenas estão submetidos a variadas 
pressões incitadas por essa frente de desenvolvimento. Entre as questões problematizadas estão o desmatamento, 
a contaminação das águas, além dos abalos sísmicos para estudos de viabilidade técnica e futura implantação. De 
antemão pode-se revelar que os territórios utilizados pelos indígenas isolados para sua sobrevivência e perambulação 
são os que apresentam situação mais preocupante quanto à extração petrolífera.

PALAVRAS-CHAVE. Fronteira Brasil-Peru, conflitos socioambientais, áreas protegidas, lotes de exploração 
de petróleo e gás, Amazônia.

ABSTRACT. Social-environmental conflicts stand out in Brazil-Peru border involving not only natural resources, but 
also the collectivities around these goods and how they interact with the territory itself. The presence of international 
boundaries, public policies concerning the environment and the juxtaposition of socio- environmental actions make 
the border a dynamic territory. Nevertheless, based on information released by national and international media, it 
was clear that a large number of conflicts on the border area happen due to territorial restructuring processes (such 
as creation of protected areas and indigenous territories) as well as the action of expansion fronts derived from a 
broad scheme of competitors concessions on the Peruvian territory. Regarding the data collected, concessions to 
oil and gas exploration in Peru were chosen to be analyzed in order to achieve a more specific mapping of news due 
to the magnitude in number of lots of hydrocarbons (covering almost 80% of Peruvian Amazon) as well as by the 
intensity and dimension that may affect the region in case of an environmental disaster event that compromise both 
sides of the border. Indigenous people are subjected to many kinds of pressure exerted by this development front. 
Deforestation, water contamination and quakes for technical feasibility studies and future deployment are among the 
problematized issues. Beforehand it’s possible to reveal that the territories used by the isolated indigenous peoples 
for their survival are the ones that represent a more worrying situation regarding oil extraction.

KEYWORDS. Brazil-Peru border, Social-environmental conflicts, protected areas, lots of oil and gas, 
Amazon.

FRONTEIRAS: UM CONSTANTE DESAFIO TERRITORIALEIXO IV
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DELINEANDO A QUESTÃO

Os conflitos socioambientais tem destaque na fronteira Brasil-Peru abarcando além dos 
recursos naturais, as coletividades em torno desses bens e suas formas de inter-relacionamento 
com o território. A presença do limite internacional, das políticas públicas para o ambiente, e a 
justaposição de ações socioambientais tornam a fronteira um território ainda mais dinâmico. 

Esta se concentrará naqueles conflitos que apresentam nítido caráter socioambiental. O campo 
dos conflitos ambientais é permeado pela heterogeneidade de atores associada à multiplicidade 
de pensamentos e projetos para o futuro dos recursos naturais.

As palavras de Porto-Gonçalves (2004) nos foram inspiradoras ao refletir sobre as relações 
sociais, pois forneceram um indicativo sobre como avaliar as interações fronteiriças e transfronteiriças, 
e por consequência os conflitos socioambientais, suas estruturas de poder e os pontos de contato 
e afastamento em virtude da exploração de recursos naturais: 

a acessibilidade aos recursos naturais, assim como seu deslocamento, revelará a natureza 
das relações sociais e de poder entre os do lugar e os de fora do lugar onde se encontram. As 
fronteiras, os limites territoriais, se impõem como fundamentais para entender as relações 
sociais e de poder, o que implicará nas relações de pertencimento e estranhamento (um nós e 
um eles), assim como relações de dominação e exploração, através do espaço, pela apropriação/
expropriação de seus recursos (PORTO-GONÇALVES, 2004, p. 66). 

Pelas razões expostas, podemos indicar que a coexistência de áreas protegidas e territórios 
indígenas limítrofes, e as inúmeras concessões exploratórias demarcadas tem gerado novos 
condicionantes ambientais, políticos e sociais que serão interpretados comparativamente à luz 
das escolhas teóricas que serão apresentadas a seguir.

Enormes são as carências, principalmente quanto às fontes que possibilitem abordar, 
quantificar, ou aprofundar tais temas com fidedignidade. Pretendemos preencher esta lacuna 
trazendo luz aos conflitos socioambientais existentes na fronteira Brasil-Peru através da criação 
de um quadro-síntese com informações extraídas de notícias digitais traçando um panorama dos 
problemas e impactos incidentes. 

O objetivo principal deste artigo será de investigar as situações de conflito promovidas e ou 
acentuadas pelo Estado Peruano ao outorgar lotes petrolíferos, no espaço fronteiriço. Esta atividade 
petrolífera acaba por envolver e/ou afetar inúmeros grupos tradicionais da região, porém, o foco 
será nos impactos sobre os povos indígenas, e especialmente os povos indígenas isolados, devido 
a sua vulnerabilidade aos contatos indiscriminados.

As áreas de estudo estão na fronteira Brasil-Peru, abarcando as unidades de conservação e as 
terras indígenas acreanas que estão contíguas às áreas naturales protegidas, comunidades nativas e 
reservas territoriais no segmento fronteiriço peruano (Madre de Dios e Ucayali) e as áreas dos lotes 
petrolíferos fronteiriços.

A intenção é oferecer uma visão abrangente das tensões e conflitos gerados pelo incremento 
das concessões hidrocarboníferas nos últimos anos sobre os povos indígenas e/ou sobre os territórios 
de perambulação ou demarcados.

FRONTEIRAS: UM CONSTANTE DESAFIO TERRITORIAL
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O mapa 1 apresenta a disposição espacial das áreas protegidas e dos territórios indígenas 
limítrofes na fronteira, e permite notar o quão numerosos são e sua disposição contínua em boa 
parte da fronteira1. As áreas protegidas estão representadas em verde e os territórios indígenas 
com hachuras em amarelo. Estes territórios especiais demarcadas legalmente seguem a lógica 
do “território-zona”, com caráter exclusivo e contínuo, para a preservação ambiental e para a 
manutenção de determinadas culturas. Estas demarcações são sobrepostas aos “territórios-rede” 
que permitem a passagem constante de um território a outro (HAESBAERT, 2004). 

1 As áreas protegidas limítrofes correspondentes são: 1) as unidades de conservação do Estado do Acre: a) Parque Nacional da Serra do Divisor; 
b) Estação Ecológica Rio Acre; c) Parque Estadual Chandless; d) Reserva Extrativista Chico Mendes; e) Reserva Extrativista Alto Juruá; f) Flo-
resta Nacional Santa Rosa do Purus. 2) as áreas naturais protegidas de Madre de Dios e Ucayali: a) Parque Nacional Alto Purús (Departamentos 
de Ucayali y Madre de Dios); b) Reserva Comunal Purús (Departamentos de Ucayali y Madre de Dios); c) Zona Reservada Sierra del Divisor (Departa-
mentos de Ucayali y Loreto). Os territórios indígenas limítrofes estudados nessa fronteira são respectivamente: 3) As terras indígenas reconhe-
cidas do Estado do Acre: a) Terra Indígena Alto Tarauacá; b) Terra Indígena Cabeceira do Rio Acre; c)Terra Indígena Kampa do Rio Amônea; d)
Terra Indígena Kampa e Isolados do Rio Envira;e) Terra Indígena Kaxinawa/Ashaninka do Rio Breu; f) Terra Indígena Kaxinawa do Rio Jordão; 
g) Terra Indígena Mamoadate; h)Terra Indígena Riozinho do Alto Envira (denominada anteriormente de TI Xinane). 4) As comunidades nativas 
limítrofes do Peru: a) Comunidad Nativa Sawawo Hito 40; b) Comunidad Nativa Nueva Shawaya / Shahuaya; c) Comunidad Nativa Santa Rosa; d) 
Comunidad Nativa Naranjal; e) Comunidad Nativa Pozo San Martín; f) Comunidad Nativa San Bernardo; g) Comunidad Nativa Catay; h)Comunidad 
Nativa Bola de Oro; i) Comunidad Nativa Santa Rey; j) Comunidad Nativa El Triunfo; k) Comunidad Nativa Curanjillo; l) Comunidad Nativa Nueva Luz; 
m) Comunidad Nativa Miguel Grau; n) Comunidad Nativa Zapote; o) Comunidad Nativa San Francisco Pikiniki Bufeo; p) Comunidad Nativa San Mateo; 
q) Comunidad Nativa Alto Tamaya / Saweto / Soweto; r) Comunidad Nativa Bélgica. 5) As reservas territoriais a favor dos povos isolados de Madre de 
Dios e Ucayali: a) Reserva Territorial Murunahua; b) Reserva Territorial Isconahua; c) Reserva Territorial Madre de Dios. 

Mapa 1 - Áreas Protegidas e Territórios Indígenas na Zona de Fronteira Brasil-Peru

Fonte: Organizado pela autora com base nos dados do IBGE e do SINANPE.
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Mapa 2 - Lotes Contratados de Petróleo e Gás, Áreas Naturais Protegidas e Territórios Indígenas

Fonte: Confeccionado pela autora com dados do IBGE, IBC (2009) e PERUPETRO (2014).

O mapa 2 exibe os lotes contratados de petróleo e gás, as áreas naturais protegidas e os 
territórios indígenas peruanos. Através desse mapeamento, fica mais claro o complexo emaranhado 
de áreas com funções tão antagônicas criadas pelo Estado e convivendo no espaço fronteiriço. 
Rivadeneyra (2003) descreve os impactos ambientais que poderão ser produzidos nos campos 
petrolíferos mais significativos e incidirão sobre os habitats, a flora e a fauna silvestre, o solo, a 
qualidade da água, a qualidade do ar, assim como, aponta a existência de impactos sociais e culturais.

INTERLOCUÇÃO TEÓRICO-CONCEITUAL 

A função política das fronteiras revela-se através do contato entre dois sistemas territoriais 
distintos, sendo, portanto o espaço ideal para o estudo das interações transfronteiriças e por 
consequência dos conflitos socioambientais derivados e/ou majorados por esse contato.  Aqui 
objetiva-se avançar na discussão sobre fronteiras não somente acentuando os conflitos relacionados, 
mas problematizando-os. Um dos aportes para entender a questão é o de Michel Foucher (1991), 
o qual aponta o surgimento das fronteiras como estruturas espaciais elementares de modo linear, 
com função de ruptura, ou descontinuidade geopolítica, e com duas faces entre as soberanias 
nacionais: a interna e a externa. Estabelece ainda que a função real da fronteira é:
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(...) o limite espacial do exercício de uma soberania nas suas próprias modalidades: linha aberta, 
entreaberta ou fechada. O simbólico reenvia ao pertencimento a uma comunidade política 
inscrita num território que é o seu; ele marca a identidade. O imaginário conota a relação ao 
outro, vizinho, amigo ou inimigo (...) (FOUCHER, 1991, p. 38).

A percepção dessa linha limitânea cotidianamente remete ao impedimento da circulação ou 
ao perímetro máximo de alcance de algo. Deste modo as relações culturais também cotidianas que 
se estabelecem atravessando este trecho são muitas vezes obscurecidas, ou citadas como um risco a 
soberania, como por exemplo as trocas entre os ribeirinhos e indígenas dos dois lados da fronteira. 

A fronteira sugere a troca, a integração, a interpenetração, o contato, o conflito, entre tantos 
outros, pois esta constitui-se de relações. O limite, por sua vez, vai sendo progressivamente decomposto 
pela fronteira através das relações sociais que transformam esse espaço. Mesmo que os limites se 
tornem rígidos e se materializem como nas construções dos muros, há sempre movimentos não 
contidos por esse delimitador. Com isso, percebe-se que o limite internacional “(...) não é uma ficção 
e sim uma realidade geográfica que gera outras realidades”. Assim, os limites enquanto representação 
tem seu êxito atribuído “(...) ao preço de mascarar a real fluidez social, étnica, cultural e territorial dos 
agrupamentos humanos.” (MACHADO, 2010: 61-62). A noção de zona de fronteira é o referencial para 
o entendimento dos conflitos socioambientais transfronteiriços e das relações que os caracterizam. O 
modelo utilizado foi desenvolvido por Machado (2008) (esquema 1) e expande a proposta do geógrafo 
inglês John House em Spatial Elements of the Frontier Transactions (1980).

Fonte: Org. Lia Machado (Grupo RETIS), 2008.

Esquema 1 - Modelo das interações interescalares em zona de fronteira
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Diferentemente da faixa de fronteira, que está associada aos limites territoriais do poder do 
Estado, a zona de fronteira é mais abrangente propicia uma maior interação entre os elementos 
geográficos presentes. Logo, “(...) a noção de zona de fronteira, neste caso, se refere a um espaço 
relacional e não dicotômico” (MACHADO, 2010, p. 63) e caracteriza-se por apresentar “(...) 
interações que, embora internacionais, criam um milieu próprio de fronteira, só perceptível na 
escala local/regional” (STEIMAN; MACHADO, 2002, p. 11).

O esquema 1 evidencia as possíveis formas de interações sobre a zona de fronteira. Destaca-
se nesta pesquisa as interações locais e regionais transfronteiriças, pois os conflitos prioritários 
que atingem os povos indígenas, seus territórios e as áreas protegidas do Brasil e do Peru ocorrem 
onde há o contato fronteiriço. Ou seja, os efeitos da presença do limite internacional podem ser 
sentidos em toda a extensão da zona de fronteira, mas os territórios limítrofes por apresentarem 
a constante interação local e regional destes povos personificam os conflitos mais claramente. Ao 
transpor fronteiras políticas ou mesmo limites de áreas com uma função específica e delimitada 
espacialmente, suscita-se quase sempre uma situação conflituosa. 

Como conceito central nessa pesquisa estão os conflitos socioambientais. A questão ambiental 
tornou-se um estopim para inúmeros conflitos, principalmente aqueles que colocam em oposição 
interesses antagônicos quanto ao uso e a forma de aproveitamento dos recursos naturais. Assim, são 
suscitadas discussões sobre a conservação e as contradições que se impõem, como por exemplo, a 
oposição entre a proteção ambiental e a permanência neste mesmo ambiente de povos tradicionais 
que já habitavam a região relativamente preservada. 

Acselrad (2010) afirma que concorrem desde o seu início na arena de construção da questão 
ambiental duas razões: a utilitária e a cultural. A primeira exclui os conteúdos socioculturais 
mantendo somente os recursos naturais. Já na segunda, no entanto, a pertinência envolve o 
questionamento do porque os homens se apropriam dos recursos dando maior ênfase ao ambiente 
do que às qualidades socioculturais. Corroborando com essas ideias, o antropólogo Paul Little 
(2001; 2006) faz seus apontamentos sobre os conflitos socioambientais afirmando que estes “(...) 
referem-se a um conjunto complexo de embates entre grupos sociais em função de seus distintos 
modos de inter-relacionamento ecológico” (2006, p. 91). Portanto, é preciso convergir atenção 
para os grupos sociais e suas práticas ambientais em conflito.

Neste sentido, o autor descreve que: “A análise desses conflitos não fica restrita ao 
comportamento dos estoques dos recursos naturais e tenta responder a perguntas como: quem 
usa os recursos? quando? por quais razões? a que preço? com quais impactos?” (2006: 88). Isto 
porque, o conceito socioambiental como um campo de estudo reúne três dimensões básicas: “(...) 
o mundo biofísico e seus múltiplos ciclos naturais, o mundo humano e suas estruturas sociais, e 
o relacionamento dinâmico e interdependente entre esses dois mundos” (LITTLE, 2001, p. 107). 

Theodoro (2005) estabelece parâmetros para a compreensão dos conflitos, sejam eles de 
qualquer natureza, elencando quatro elementos centrais: 

(...) os atores, ou seja, indivíduos, grupos, organizações ou Estados que têm identidade própria, 
reconhecimento social e capacidade de modificar seu contexto, não se esquecendo que estes são 
movidos por interesses, valores e percepções próprias a cada um; a natureza, pois os conflitos 
têm natureza diferente, por isso eles podem ser de natureza econômica, política, ambiental, 
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doméstica, internacional ou psíquica, entre outras; os objetos, que são sempre escassos ou vistos 
como tal, e podem ter natureza material ou simbólica, profana ou sagrada, pública ou privada; 
as dinâmicas, cada conflito, segundo sua natureza, tem uma história própria, uma forma de 
evoluir, conhecendo períodos mais ou menos intensos, mais ou menos rápidos (THEODORO, 
2005, p. 66) [grifo da autora].

A dimensão territorial dos conflitos ambientais é colocada em destaque por autores como 
Zhouri e Laschefski (2010: 18) para os quais: “(...) a questão territorial ou espacial se encontra no 
cerne de muitos conflitos ambientais que envolvem as relações entre poder e meio ambiente no 
terreno”. Acselrad (2004) explica que:

(...) os conflitos ambientais são (...) aqueles envolvendo grupos sociais com modos diferenciados 
de apropriação, uso e significação do território, tendo origem quando pelo menos um dos grupos 
tem a continuidade das formas sociais de apropriação do meio que desenvolvem ameaçada 
por impactos indesejáveis – transmitidos pelo solo, água, ar ou sistemas vivos – decorrentes 
do exercício das práticas de outros grupos. O conflito pode derivar da disputa por apropriação 
de uma mesma base de recursos ou de bases distintas mas interconectadas por interações 
ecossistêmicas mediadas pela atmosfera, pelo solo, pelas águas etc (ACSELRAD, 2004, p. 26).

Para classificar o desenvolvimento dos conflitos, recorremos à autora Kakabadse (2002, apud 
THEODORO, 2005) que considera possível perceber sinais das ameaças que estão no ponto de se 
concretizar no momento anterior à concretização do conflito e, desta forma, sugere que podem 
ser identificados fundamentalmente dois “tipos de conflitos”:

(...) os conflitos potenciais, nos quais as situações mostram a possibilidade de confronto iminente 
e os conflitos manifestos, em que existem atores conscientes da possibilidade do confronto, mas 
que tomam medidas de defesa de seus interesses. (KAKABADSE, 2002 apud THEODORO, 
2005, p. 59) [grifo da autora]. 

Little (2001) apresenta uma tipologia dos conflitos socioambientais, distinguindo-os assim: 
“1) controle sobre os recursos naturais”; “2) impactos ambientais e sociais gerados pela ação humana 
e natural”; e “3) uso dos conhecimentos ambientais” (LITTLE, 2001, p. 108). O primeiro ponto se 
subdividem três, pois os conflitos sobre terras têm dimensões políticas, sociais e jurídicas. Três 
também são os subtipos apresentados para descrever os impactos da ação humana: “contaminação 
do meio ambiente”, “esgotamento dos recursos naturais” e “degradação dos ecossistemas”. Por 
fim, a terceira e última tipologia apresentada subdivide-se em: “a) conflitos entre grupos sociais 
ao redor da percepção de risco; b) conflitos envolvendo o controle formal dos conhecimentos 
ambientais; c) conflitos em torno dos lugares sagrados”. (LITTLE, 2001, p. 113).

Já a compreensão do cerne do conflito ambiental para Zhouri e Laschefski (2010) passa pela 
diferenciação dos conflitos em três categorias: distributivos, espaciais e territoriais. Os “conflitos 
distributivos” são aqueles que indicam “graves desigualdades sociais em torno do acesso e da 
utilização dos recursos naturais”. Enquanto os “conflitos espaciais” passam pela definição de “efeitos 
ou impactos ambientais que ultrapassam os limites entre os territórios de diversos agentes ou 
grupos sociais, tais como as emissões gasosas, poluição da água, etc”. Notadamente os “conflitos 
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territoriais” explicitados pelos autores são os que mais se aproximam da problemática encontrada 
nas áreas protegidas e territórios indígenas elencados para essa pesquisa. Zhouri e Laschefski 
(2010) definem que estes “surgem (...) quando [o] sistema de apropriação do espaço, com suas 
consequências sociais e ambientais, choca-se com os territórios gerados por grupos cujas formas 
de uso dependem, em alto grau, dos ritmos de regeneração natural do meio utilizado” (2010, p. 

18-26).
Assim, é com essas inquietações e propostas em mente e através da análise das práticas 

ambientais que as ponderações sobre os conflitos socioambientais na região de fronteira serão 
feitas. Nessa esfera, nota-se que o arcabouço legal e regulatório da política ambiental instituída 
tanto pelo Brasil quanto pelo Peru tentam minimizar as críticas e as ações de resistência dos 
movimentos e entidades socioambientais, ou seja, os possíveis conflitos socioambientais que venham 
a surgir. Neste estudo específico os conflitos surgem em decorrência dos interesses antagônicos 
dos desenvolvimentistas, ambientalistas, das frentes de exploração e dos povos viventes na região 
de fronteira Brasil-Peru, ou seja, dos diferentes projetos de apropriação destes territórios. 

Neste sentido, a percepção que Little (2001, 2006) provoca justamente a reflexão sobre a 
centralidade social do conflito. Institui-se que é somente com a compreensão das diferenças entre 
os atores e das “cotas de poder formal e informal” entre estes estabelecidas e destes sobre o meio 
que se pode iniciar a apreciação do conflito. Little (2006) acrescenta ainda ser necessário identificar 
os recursos ambientais abarcados no litígio. Explicita que o pesquisador ao mapear as interações 
políticas compreenderá melhor o que vem ocorrendo naquele espaço.

Para analisar os componentes dos conflitos consideram-se as “redes conflitantes” que 
atuam na fronteira, ou seja, as redes que tem atuação sobre o mesmo território, mas com intuito 
diferenciado. Estas assumem diversos papéis, 

como forma de organização técnica (infra-estrutura de suporte ou logística), transacional 
(econômico-político), informacional (cognitiva), a estrutura de conexões por rede tem um 
significado bem mais complexo do que o do simples desenho de nódulos conectados por linhas 
(MACHADO, 1997).

Nas fronteiras os fluxos ocorrem devido à assimetria existente entre os dois lados. Assim, 
as redes que atuam na fronteira apresentam-se com uma aparência intricada o que lhe confere 
complexidade, justamente pois estas além de múltiplas são sobrepostas. Esta configuração gera 
o conflito entre as redes que compõem esse sistema, sejam estas legais ou ilegais, e o território.

Nesta pesquisa podemos verificar tanto as “práticas ambientais em conflito” como os “modos 
culturalmente específicos de adaptação ecológica de distintos grupos sociais” explicitados por Little 
(2006). Na zona de fronteira Brasil-Peru ocorre desde a exploração madeireira à recente criação 
de um mosaico de conservação fronteiriço, como também o isolamento voluntário de indígenas 
se interiorizando cada vez mais na floresta, e fugindo de contatos, além das denúncias dos povos 
Ashaninka e Nukini em canais internacionais sobre as extrações ilegais, em busca de apoio. 

Nesse processo de disputa social, os diferentes atores sociais se organizam para a conquista 
de direitos, e defendem interesses sociais e ambientais, mas também os direitos territoriais. 
Esta dinâmica, como definiu Little (2006), ocorre numa espécie de confrontação-negociação nas 
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quais são postas em jogo as “cotas de poder” dos atores, cotas essas que tem expressão tanto em 
diferentes escalas, como por exemplo, no nível local e no nível internacional.

Diante do exposto, fica claro que o conflito socioambiental, enquanto categoria de análise 
torna-se fundamental para o entendimento das relações que se estabelecem nas áreas protegidas 
e territórios indígenas na zona de fronteira entre Brasil-Peru.

INDICAÇÕES METODOLÓGICAS

Entrevemos que para termos um estudo mais pormenorizado, a combinação da leitura, análise 
e sistematização de um número razoável de notícias veiculadas online em variadas escalas espaciais 
da mídia poderiam trazer subsídios para entender as atuais tensões e os conflitos socioambientais 
inscritos sobre o segmento limítrofe Brasil-Peru, em particular, nas áreas protegidas e territórios 
indígenas. A partir disto, foram levantadas informações sobre as diversas pressões e ameaças nesta 
fronteira através de reportagens da mídia internacional e nacional. Na tentativa de compreensão 
dos conflitos socioambientais, reunimos até 2013 um número inicialmente impensável: 1.232 
notícias sobre os mais variados aspectos da fronteira Brasil-Peru, das quais selecionamos 150 que 
alimentaram a criação e organização de um quadro com a apreciação das informações contidas nas 
notícias. Este possibilitou a consulta com informações extraídas das notícias digitais, e conjecturas 
sobre as ocorrências de conflitos socioambientais nas áreas de estudo. Foram destacados os 
atores envolvidos, a localidade da ocorrência, os diferentes tipos de conflitos socioambientais, as 
motivações, quando possível a descrição da rota e/ou fluxo do conflito, as sobreposições existentes 
e por consequência as tensões de sua eminência; além das instituições envolvidas entre tantas 
outras questões que tenham uma implicação no espaço fronteiriço. 

Através do exposto nos itens anteriores deste trabalho consideramos relevante em nossa 
pesquisa de análise das notícias jornalísticas não só observar os conflitos que já estavam em 
curso. Foram examinadas com rigor, portanto, as notícias que indicassem tensões existentes e que 
poderiam suscitar em um conflito futuro, ou seja, observando a existência de “conflitos potenciais” 
como é o caso atualmente dos lotes petrolíferos. 

Com base na tipologia de Little (2001), sobre os conflitos socioambientais, essas tensões 
a que estão expostos os indígenas são qualificadas como “impactos ambientais e sociais gerados 
pela ação humana e natural”. Deste modo, esse conflito potencial fronteiriço é desenhado e se 
desenvolve com a efetivação dessa frente exploratória latente. Ou seja, este conflito já está presente, 
mas é invisível e inativo para muitos atores, mas suscetível, entretanto, de visibilizar-se da pior 
maneira possível devido ao seu alto potencial de exercer impacto sobre determinados grupos e 
ao meio ambiente.

ANÁLISE DAS NOTÍCIAS: OS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS E A ATIVIDADE PETROLÍFERA

A exploração de hidrocarbonetos não é uma atividade recente no Peru, pois acontece acerca 
de 140 anos. O país apresenta 18 bacias sedimentares com potencial petrolífero, a maioria destas na 
selva amazônica. No documento “Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Perú” 
são apresentadas as localidades produtivas primordiais do país, em ordem de descoberta e início da 
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extração: Costa Norte (desde 1863), a Selva Central (desde 1939), Selva Norte (desde 1971), e por fim, 
a Selva Sul (bem mais recente, desde 2004) (PERUPETRO, 2010). 

Para o desenvolvimento da pesquisa e exploração a companhia estatal peruana estabelece áreas 
denominadas como lotes de hidrocarbonetos. Os contratos de licença para pesquisa e prospecção de 
hidrocarbonetos no Peru são celebrados pela PERUPETRO S.A.2 diretamente com a empresa petroleira, 
em boa parte estrangeiras (mapas 2, 3 e 4). A normatização das atividades relacionadas ao petróleo e 
ao gás natural no território nacional está no texto da Ley nº 26.221, aprovada pelo Decreto Supremo 
nº 042 (PERU, Ley nº 26.221, 1993; PERU, Decreto Supremo, nº 042-2005-EM, 2005). 

Na página eletrônica da companhia, é disponibilizada a listagem dos lotes petrolíferos contratados 
e em vigência no território peruano. A variação do número de contratos efetivados é constante ao longo 
dos anos. O gráfico 1 traz três informações: o número total de contratos; as barras verdes se designam 
àqueles lotes na modalidade de contrato de licença, ou seja, que ainda estão em fase de pesquisa; as 
barras amarelas apontam uma etapa mais avançada do aproveitamento, no qual, já é possível a extração.

Gráfico 1 - Número de Contratos em fase de licença e em fase de aproveitamento, 2004-2013

Fonte: Estatística Petrolífera, PERUPETRO (2013).

As atividades são divididas em etapas: 1) Celebração do Contrato; 2) Fase de Pesquisa para 
a exploração; 3) Fase de Aproveitamento da exploração; 4) Refino; 5) Transporte e 6) Distribuição 
e Comercialização. Os lotes são determinados com base em estudos do subsolo, para a indicação 
da existência de hidrocarbonetos.

Na primeira fase dos contratos a utilização territorial compreende o desenvolvimento dos 
trabalhos de procura e descobrimento de petróleo e gás nos locais indicados por estudos prévios. As 

2 É uma empresa estatal de direito privado, que é responsável por promover, negociar, assinar e supervisionar contratos de prospecção e explo-
ração de hidrocarbonetos em nome do Estado peruano.
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etapas de busca dos hidrocarbonetos compreendem as análises das informações anteriores, os estudos 
sísmicos, a perfuração de poços exploratórios e confirmatórios. Nesta fase, são diagnosticados 
se os volumes encontrados serão aptos para a comercialização. Deste modo, resume-se esta fase 
como a da identificação de áreas potenciais à exploração petrolífera, e os contratos não devem 
ultrapassar o prazo máximo legal de 7 anos de vigência.

Na segunda etapa dos contratos tais lotes podem ser colocados em produção. É neste momento 
que se iniciam efetivamente a extração dos recursos energéticos para obter os ganhos de capital 
com esses contratos. Para tanto precisará ser considerada, contudo, a aprovação das licenças para 
a produção, a realização da perfuração de novos poços acrescidas da necessidade de construção das 
instalações para efetivar a produção. Estes contratos de extração de hidrocarbonetos, conforme 
a referida lei tem como período máximo de concessão entre 30 e 40 anos. 

As informações do gráfico 1 apontam uma tendência de crescimento crescente no número 
de contratos de licença e pesquisa. Entre 2004 e 2007 ocorreu um crescimento vertiginoso, entre 
2004 e 2006 os contratos dobraram. No entanto, uma suave queda acontece no ano de 2008. No 
ano subsequente o crescimento do número de contratos aumenta novamente chegando ao ápice dos 
últimos anos com 87 contratos vigentes. A partir de 2010 a tendência é de uma pequena queda nas 
contratações, mas ainda com patamares bastante altos comparados aos anos inicias apresentados.

Até o período de julho de 2014 contabilizavam-se 71 lotes e, destes, 47 eram contratos na 
primeira fase de exploração e os outros 24 referiam-se aos contratos já na fase de extração, houve, 
portanto uma retração dos lotes totais. Os mapas a seguir (3 e 4) representam os lotes de contratos 
e operações petrolíferas no Peru. Num intervalo de sete anos, é possível notar a diminuição dos 
lotes contratados, mas em contrapartida, a efetivação de contratos de lotes fronteiriços com o 
Brasil. Apesar do interesse estatal nessa atividade, o MINEM aponta a devolução de contratos 
de petróleo e gás devido a conflitos socioambientais e entraves burocráticos (como a espera pela 
aprovação de licenças que por vezes leva a extrapolação do prazo contratado). 

A lei vigente nº 26.221 sobre a atividade hidrocarbonífera: em seu art. 13 reconhece a 
celebração dos contratos em qualquer parte do território nacional compreendendo a zona de 
fronteira, visto que a lei a reconhece como uma necessidade nacional e pública. Assim, infere-se 
que questões como a extrapolação dos danos da atividade a populações vizinhas no outro país não 
eram previstas ou foram sumariamente esquecidas pela regulamentação. 

No entanto, essas questões não eram nem um pouco irrelevantes para os povos indígenas 
e organizações em defesa do meio ambiente. Do universo amostral das notícias jornalísticas 
pesquisadas sobre conflitos socioambientais e inseridas no quadro síntese, 15% expressavam a 
preocupação com os “conflitos latentes” derivados da concessão para a atividade petrolífera no 
limite internacional da fronteira Brasil-Peru.

As notícias relativas a atividade petrolífera começaram a ocorrer com mais intensidade no 
ano de 2007, três anos após o recomeço das atividades no Peru. Percebendo a ameaça diversas 
denúncias foram realizadas principalmente pelos Ashaninkas da Terra Indígena Kampa do Rio 
Amônea no Brasil. Nos anos seguintes o surgimento das notícias diminuiu de ritmo, mas a temática 
não mais saiu das agências de notícias on-line na forma de alertas sobre a problemática.
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Mapa 3 - Mapa com os Lotes de Petróleo Contratados, em Negociação, e Disponíveis para Contrato (2007).

Fonte: PERUPETRO (2007)
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Mapa 4 - Mapa com os Lotes de Petróleo Contratados (junho de 2014)

Fonte: PERUPETRO (2014)
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Os registros jornalísticos tinham como unidade o número de casos descritos, e como base 
territorial inicialmente a fronteira e mais particularmente as áreas reservadas aos indígenas e 
as áreas protegidas. As agências de notícias que se destacaram na cobertura sobre a temática da 
exploração petrolífera limítrofe no Brasil-Peru são em maioria páginas eletrônicas especializadas. 
Em ordem crescente de relevância: APIWTXA; BBC Brasil; Terra Magazine; Blog do Altino; Blog 
da Amazônia e Página 20. Os jornais de grande circulação nacionais não exploravam de maneira 
regular e efetiva essa temática. 

Os conflitos socioambientais existentes nas notícias são apresentados de forma correlacionada, 
como se o elemento gerador / potencializador do impacto ambiental/social estimulasse a outro 
choque e/ou agravasse ainda mais a situação de tensão já instalada. Em outras palavras, o conflito 
é um processo quando, por exemplo, o elemento gerador foi a instalação da atividade petrolífera; 
agravado pela não realização de estudos adequados e sem diálogo com as populações locais; agravado 
pela não aceitação de setores da população local; agravado pela imposição do governo em prosseguir 
com a atividade sem respeitar pactos internacionais firmados como a Convenção 169 da OIT, etc.

As notícias sobre petróleo e gás em nenhum caso foram descritas como uma problemática 
isolada, mas sempre inter-relacionada a outros eventos geradores/potencializadores de conflitos. 
As notícias nunca comentam apenas a temática dessa atividade. Os elementos mais citados 
conjuntamente foram: a presença de índios isolados, a exploração madeireira ilegal, o tráfico de 
drogas, a abertura de estradas, as sobreposições, as migrações (forçadas), a exploração madeireira 
legal e a invasão de terras indígenas. 

Em relação à prospecção de petróleo e índios isolados, é importante lembrar que foi somente 
partir do ano de 2012 que foi regulamentado o direito a consulta prévia dos povos indígenas 
reconhecendo o Convênio 169. O país é um dos poucos que criaram uma legislação específica para 
este fim. Assim, espera-se que o direito a consulta seja concretizado pois não é plausível que ocorra 
sistematicamente a exclusão e marginalização de certas vozes (PERU, Decreto Ley n.º 29.785, 2012). 
Como um direito dos povos indígenas se ressalta a obrigação do Estado de obter o consentimento 
dos povos indígenas como requisito básico sobre as medidas propostas que os afetem.

Um dos argumentos para a possibilidade de diversas sobreposições de comunidades nativas 
com os lotes petrolíferos decorre da permissão consentida ainda em 1978 pela Ley de Comunidades 
Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y de Ceja de Selva. Na mesma é descrito que as terras estão 
sujeitas ao: 

(…) b) De libre paso de oleoductos, gasoductos, instalaciones para la exploración y explotación minera 
y petrolera, instalaciones para el servicio público de telecomunicaciones, líneas de transmisión 
de energía, vías de comunicación de toda especie, obras para irrigación y drenaje establecidas 
o que sea necesario establecer, así como las que demande su operación y mantenimiento. 
(DECRETO LEY nº 22.175, 1978, artículo 31º) [Grifo da autora]

O mapa 2 apresenta a disposição de diversos lotes próximos a fronteira, mas os únicos que são 
efetivamente limítrofes são os Lotes 138 e 135 ambos contratados pela colombiana Pacific Stratus 
Energy em 2007. Estes dois e os Lotes 31-B e 31-E, contratados respectivamente pelas empresas 
Maple e Maple Gas em 2005 e 2001, estão sobrepostos de parcialmente a área natural protegida 
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Zona Reservada Sierra del Divisor. Esta sobreposição tem uma peculiaridade: o não “respeito” ao 
espaço territorial dessa área protegida e o não tratamento dela como uma área intangível como 
descrito pela própria PERUPETRO em seus mapas. A possibilidade desta ocorrência se dá, pois 
a localidade ainda tem sua condição de proteção indefinida. Em consequência da sobreposição 
pretérita da Zona Reservada Sierra del Divisor, uma boa parte da Reserva Territorial Isconahua há ainda 
a sobreposição do Lote 138 com a área habitada e demarcada em benefício do povo em isolamento 
e em contato inicial Isconahua. Isso sem contar o outro lado da fronteira, em que, os Lotes 138 e 
135 estariam inseridos na zona de amortecimento do Parque Nacional da Serra do Divisor (AC).

Dentre as reportagens3, destacamos o alerta feito por Piedrafita (2007) pela abertura de 
licitações para estudo exploração de lotes petrolíferos no Peru, especificamente na região amazônica. 
Estava instaurado um clima de animosidade e tensão na região. As organizações indígenas e 
entidades ambientalistas - que por vezes disputavam territórios - percebiam um grave problema 
com impactos irreversíveis tanto a cultura como ao meio ambiente. A solicitação ao Ministério 
de Energia e Minas e a Perupetro S.A. era clara: a imediata exclusão dessas áreas licitadas. Com 
isso, se evitava por em risco os indígenas isolados e as áreas protegidas delimitadas pelo Estado 
peruano. Mesmo nas etapas iniciais como da exploração geológica e geofísica e a perfuração 
exploratória o impacto já seria sentido. O Lote 110 da brasileira Petrobrás estava sobreposto a 
Reserva Territorial Muruanhua, destinada a índios isolados Murunahua e Chitonahua, e a territórios 
de comunidades Amahuaca, Ashaninka e Jaminawa já titulados ou reivindicados. O Lote 113 
cobria quase integralmente a RT Madre de Dios. Isso sem sequer citar as zonas de amortecimento 
das áreas protegidas.

Os três lotes supracitados não são mais vigentes. Os Lotes 113 e 111, da chinesa SAPET 
encerraram suas vigências em 2009 e 2010, e o Lote 110 da Petrobras Energia Peru S.A. em 
meados de 2010. Os dois primeiros possivelmente tiveram sua com concessão anulada por estarem 
sobrepostos a áreas demarcadas para povos em isolamento e a comunidades nativas como foi o 
caso emblemático do Lote 110. Após inúmeras denúncias os Ashaninkas da Kampa do Rio Amônea 
conseguiram a vitória e a empresa foi proibida de operar na reserva. A Petrobras havia se aproveitado 
de uma brecha na legislação peruana, tornando-se concessionária de um lote exploratório por um 
período de 40 anos (MACHADO, 2010).

As denúncias envolviam muitas questões, dentre elas, a posição em águas binacionais, os efeitos 
para os indígenas (desde o contato com enfermidades, para as quais não apresentam anticorpos, 
possíveis mortes por esse contato, a dispersão da caça e por consequência a modificação de seu meio 
de vida), a contaminação das nascentes e dos rios que banham os dois países, o desmatamento, 
a migração forçada para o Brasil de indígenas fugindo do avanço dessa fronteira econômica em 
decorrência dos abalos sísmicos para estudos de viabilidade técnica e os demais impactos. 

Não nos fixamos neste quesito, e sequer foram localizadas informações nas notícias analisadas, 
mas é valioso destacar que além do problema da exploração do petróleo, a distribuição do gás natural 
tornou-se mais um agravante nessa zona tão problemática. A preocupação não deve se restringir 
a sobreposição e/ou justaposição dos lotes com as áreas protegidas e os territórios indígenas, mas 

3 As notícias, em geral, não indicam a referência numérica dos lotes. Fornecem explicações sobre a problemática da extração e da justaposição 
com outras localidades, mas não apresentam as especificidades de um determinado lote. Dentre as notícias os mais cotados foram os lotes 110, 
111 e 113.
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também ao caminho dos dutos. Outros estudos sobre os impactos por estas concessões devem 
ser realizados.

 
RESULTADOS PARCIAIS 

Por ser uma pesquisa não finalizada, os dados não esgotam todas as ocorrências de conflitos 
socioambientais criados após a retomada da atividade petrolífera. Temos total consciência de que 
eles são parciais, mas indicam características e tendências das tensões, ameaças e violências que 
sofrem as populações indígenas na área limítrofe. Os conflitos “latentes”, “manifestos” ou “efetivos” 
aqui apresentados tem a intenção de mostrar como a dinâmica na fronteira se manifesta e quais 
ações deveriam ser tomadas para evitar tão graves problemas. 

A observação dos mapas 3 e 4 por si só nos apontam que a Amazônia Peruana está sendo 
loteada através de uma política de investimento incoerente e irresponsável de hidrocarbonetos. 
Prioritariamente deve-se dar atenção aos territórios utilizados pelos indígenas isolados para 
sua sobrevivência e perambulação, pois estes são os que apresentam situação mais preocupante 
quanto à extração petrolífera.

Dentre as pretensões futuras com a finalização deste trabalho é que possamos contribuir 
para superar visões fragmentadas e fomentar iniciativas e processos integrados, nacionais e 
internacionais, que contribuam para a consolidação de áreas protegidas e territórios indígenas 
como parte expressiva da solução para a conservação e uso sustentável do ecossistema amazônico 
e para fortalecer as possibilidades de autonomia étnica desses povos.
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O SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DE FRONTEIRAS:
UMA FERRAMENTA DE COOPERAÇÃO REGIONAL

INTEGRATED BORDER MONITORING SYSTEM: A TOOL FOR REGIONAL COOPERATION

CRISTIANO GUIMARÃES BARBOSA

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército
guima30@ig.com.br

RESUMO. O Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON) é um sistema de sensoriamento, apoio 
à decisão e apoio à atuação integrada, com a finalidade de fortalecer a presença do Estado na faixa de fronteira. Este 
artigo objetiva analisar esse Sistema frente à cooperação regional e em oposição a algumas das vulnerabilidades 
nacionais apresentadas na Política Nacional de Defesa brasileira, utilizando-se de fontes bibliográficas, documentais 
e empíricas. Atualmente, o conceito de segurança assume uma ampla dimensão, principalmente com base na inserção 
promovida pelas novas ameaças, uma vez que muitas não possuem suas origens em outros Estados soberanos, nem 
suas fontes são necessariamente militares, como os ilícitos transfronteiriços e os crimes ambientais, dentre outros. 
No contexto voltado para a territorialidade, o pleno exercício da soberania estatal e a necessidade de uma ação efetiva 
na fronteira com foco nas novas ameaças, o Brasil está em processo de implantação do SISFRON, ao mesmo tempo 
em que procura intensificar a cooperação com os países sul-americanos. No momento em que a maioria dos países 
define suas políticas de segurança na proximidade de seus vizinhos, sendo o Brasil um elemento importante no 
Complexo de Segurança Regional da América do Sul, a participação brasileira nas agendas de segurança produzem 
reflexos na dinâmica regional, sugerindo que uma ação mais eficiente e eficaz do Estado brasileiro na área de segurança 
é de interesse dos demais países sul-americanos, principalmente para aqueles limítrofes ao Brasil. Nessa direção, 
a pesquisa é desenvolvida com base na perspectiva teórica regionalista no que se refere à estrutura de segurança 
internacional. A análise realizada aponta no sentido de que a implantação do SISFRON contribuirá, dentro de suas 
limitações, para a amenização de algumas das vulnerabilidades brasileiras, sendo ainda transversal a maioria destas. 
Concomitantemente, é identificado que Sistema poderá ser utilizado pelo Brasil como uma ferramenta útil para o 
incremento da cooperação regional.

Palavras–chave. SISFRON, Vulnerabilidades, Cooperação Regional.

ABSTRACT. Integrated Border Monitoring System (SISFRON) is a system of sensing, decision support and support 
for integrated operations, with the aim of strengthening the state’s presence in the border region. This article aims 
to analyze this system forward regional cooperation, in opposed to some national vulnerabilities presented in the 
brazilian National Defense Policy, using bibliographic, documentary and empirical sources. Currently, the concept of 
security have a broad scale, primarily based on the insertion promoted by new threats, since many do not have their 
origins in other sovereign states, nor their sources are necessarily military, as cross-border illicit and environmental 
crimes, among others. In the context for territoriality, the full exercise of state sovereignty and the need for effective 
action on the border with focus on new threats, Brazil is deploying the SISFRON, at the same seek to boost cooperation 
with countries south-americans. At the moment most countries defined their security policies in close proximity to 
their neighbors, being Brazil an important element in Complex Regional Security in South America, the Brazilian 
participation in security agendas produce reflections in the regional dynamics, suggesting that a more efficient and 
effective action of the Brazilian state in security is of interest to other South American countries, especially for those 
bordering the Brazil. In this direction, research is developed based on regionalist theoretical perspective with regard 
to the structure of international security. The analysis points towards the implementation of SISFRON going to 
contribute, within their limitations, for the mitigation of some of Brazil’s vulnerabilities, being cross most of these. 
Accordingly, it is identified that system may be used by Brazil as a useful tool for enhancing regional cooperation.

Keywords. SISFRON, Vulnerabilities, Regional Cooperation.

FRONTEIRAS: UM CONSTANTE DESAFIO TERRITORIALEIXO IV
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APRESENTAÇÃO DO TEMA

O território possui sua origem na ação conduzida por um ator em qualquer nível sobre o 
espaço em uma relação de dependência, onde ao apropriar-se de um espaço, o ator “territorializa” 
o mesmo. Nessa perspectiva, o território é um espaço onde se projeta um trabalho e revela relações 
de poder (RAFFESTIN, 1980). 

O Estado moderno possui um espaço demarcado para o exercício de seu poder, uma jurisdição, 
tratando-se assim de um Estado territorial (MORAES, 2002, p. 61-62), estando a sua soberania 
estatal ligada intrinsecamente à indivisibilidade da aplicabilidade desse poder legítimo ao seu 
território.

Nesse sentido, a fronteira pode ser entendida modernamente como as linhas que normalmente 
delimitam e legitimam as áreas de exercício da soberania estatal, isto é, a borda de seu território 
(MORAES, 2002, p. 95). No entanto, a fronteira é uma área de transição, sofrendo as influências 
de vários domínios que se cruzam, podendo se interpenetrar, se diferenciar ou se misturar, não 
apresentando características de homogeneidade (MARTIN, 1998, p. 15-18). 

No intuito de dedicar uma especial atenção a esta área de transição e ao pleno exercício 
de sua soberania, o Estado brasileiro está em processo de implantação do Sistema Integrado de 
Monitoramento de Fronteiras (SISFRON), um sistema de sensoriamento, apoio à decisão e apoio 
à atuação integrada, a fim de fortalecer a presença do Estado na faixa de fronteira, estando o 
gerenciamento de tal processo a cargo do Exército Brasileiro. 

O Sistema tem como concepção geral permitir coleta, armazenamento, organização, 
processamento e distribuição dos dados necessários à gestão das atividades governamentais que 
visam manter monitoradas áreas de interesse do território nacional, em particular da faixa de 
fronteira terrestre. Concomitantemente, contribuir no provimento de subsídios às iniciativas 
integradas de cunho socioeconômico que propiciem o desenvolvimento sustentável das regiões 
contíguas e a manutenção da soberania nacional. 

A Política Nacional de Defesa (PND)1 indica a intenção de integrar e aprofundar os laços de 
cooperação regional, além de estabelecer dentre seus Objetivos Nacionais de Defesa, a contribuição 
para a estabilidade regional. Nesse sentido, nota-se a preocupação brasileira com relação à ideia 
da cooperação regional como suporte à ausência de conflitos em seu entorno estratégico e, 
consequentemente, a própria estabilidade regional. 

Aborda, ainda, que a segurança de um país é afetada pelo grau de estabilidade da região na 
qual está inserido, sendo desejável a convergência de ações entre Estados vizinhos na redução dos 
ilícitos transnacionais, dentre os quais podem ser considerados o tráfico de drogas e de armamento.

QUESTÃO CENTRAL

Sob uma perspectiva interna, as vulnerabilidades nacionais – estas entendidas como obstáculos/
desafios que ora se apresentam ao Brasil – são objetos constantes de preocupação estatal e alvo 
de abordagens dos mais diversos setores da sociedade. Algumas dessas vulnerabilidades são 

1 A PND é o documento condicionante de mais alto nível do planejamento de ações destinadas à defesa nacional, coordenadas pelo Ministério da 
Defesa. Direcionada essencialmente para as ameaças externas, estabelece objetivos e orientações para o preparo e o emprego dos setores militar 
e civil em todas as esferas do Poder Nacional, em prol da Defesa Nacional. 
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elencadas em sua PND, dentre as quais a ocorrência dos ilícitos transfronteiriços, a frágil presença 
do Estado na faixa de fronteira, e a não autonomia (dependência) no desenvolvimento e domínio 
de tecnologias sensíveis.

Ressalta-se que apesar do relativo consenso no que se refere à aceitação das vulnerabilidades 
supracitadas, não se trata de ordenar em escala de prioridade ou de importância os obstáculos ou 
desafios apresentados.

O SISFRON – com base no estudo de viabilidade, no projeto básico e na diretriz de implantação 
– apresenta o seu processo de implantação orientado para que contribua na amenização de algumas 
das vulnerabilidades nacionais. Dessa forma, refletirá em campos como o socioeconômico e militar, 
contribuindo, dentro de suas possibilidades, para a projeção do Estado brasileiro em âmbito 
regional e extrarregional.

Sob uma perspectiva que transcende as fronteiras brasileiras, no contexto dos Estudos de 
Segurança Internacional (ESI) (BUZAN; HANSEN, 2012), o passar do tempo provoca a ampliação 
da agenda de segurança e, consequentemente, a variação do objeto de referência, principalmente 
devido à redistribuição do poder originária do fim da bipolaridade e a nova percepção relativa 
à segurança dos Estados e indivíduos (PAGLIARI, 2009, p. 17-18). No entanto, é primordial 
o entendimento de que a aceitação ou não de determinado conceito como parte da segurança 
internacional é modificado ao decorrer do tempo, inclusive, auxiliado pelo processo de securitização 
(BUZAN; HANSEN, 2012). 

Dessa forma, torna-se necessária a abordagem das chamadas novas ameaças – como os 
ilícitos transfronteiriços –, as quais em sua maioria não possuem sua origem em outros Estados, 
isto é, a ameaça não é oriunda de um Estado soberano para com outro, bem como sua fonte não 
é necessariamente militar.

Mas como repercutem tais questões de segurança na América do Sul? Para esse entendimento 
são necessárias duas abordagens. A primeira se prende a perspectiva teórica regionalista no que se 
refere à estrutura de segurança internacional (BUZAN; WAEVER, 2003, p. 6-13), na qual considera 
que uma pequena parcela dos Estados participa do jogo global e tem a real capacidade de projetar 
seu poder em regiões distantes, induzindo a maioria dos países a definir seu jogo de segurança na 
proximidade com seus vizinhos.

A segunda está vinculada à compreensão do Complexo de Segurança Regional, entendido 
como o conjunto de unidades, o qual os principais processos de securitização, dessecuritização ou 
ambos estão interligados de certa forma, que seus problemas de segurança não podem ser analisados 
ou resolvidos razoavelmente separados um do outro (BUZAN; WAEVER; WILDE, 1998, p. 201). 

Algumas das novas ameaças – como as transnacionais e as transfronteiriças – necessitam de 
uma ação conjunta dos Estados envolvidos para que exista um retorno efetivo (PAGLIARI, 2009, 
p. 25). Nesse sentido e a partir da definição de Complexo de Segurança Regional, nota-se que a 
questão dos ilícitos transfronteiriços e transnacionais não podem ser analisados ou resolvidos 
de forma satisfatória sem o comprometimento dos países de maior proximidade, o que induz 
intrinsecamente a necessidade de uma cooperação regional em torno do tema.

Nesse cenário circundado pelas vulnerabilidades nacionais, a implantação de um Sistema 
de monitoramento da faixa de fronteira terrestre e a cooperação nacional que o artigo pretende 
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mergulhar. Dessa forma, do enlace proporcionado, surge a questão central: Qual a contribuição 
do SISFRON para a cooperação regional e para a amenização de algumas das vulnerabilidades 
brasileiras?

INTERLOCUÇÃO TEÓRICO-CONCEITUAL

As vulnerabilidades nacionais

Os ilícitos transfronteiriços englobam atividades como o narcotráfico e contrabando de armas, 
dentre outros. Algumas questões de segurança, como o combate às drogas, constituem problemas 
que ultrapassam as fronteiras, servindo de argumentação para que não se respeite o princípio da 
inviolabilidade das fronteiras, como o ocorrido na invasão norte-americana no Panamá, em 1989; 
(MARTIN, 1998, p. 66).

Concomitantemente, toma-se com preocupação o entendimento norte-americano de que uma 
solução razoável para a questão das drogas somente é possível se os países aceitarem a colaboração 
internacional, indo de encontro à concepção da soberania estatal, uma vez que a segurança interna 
estaria dependente de posicionamentos ou intervenções externas (MACHADO, 2011). 

Nesse sentido, a América do Sul passa a tratar o tema relativo às drogas como uma ameaça 
à segurança regional, sendo assim, uma preocupação compartilhada pelos países sul-americanos 
(PAGLIARI, 2009, p. 91- 92), o que segue ao encontro quando posiciona-se como uma das questões 
de maior importância para o Complexo de Segurança Regional sul-americano a questão da “guerra” 
contra as drogas na Colômbia (BUZAN; WAEVER, 2003, p. 304).

Ao Brasil cabe uma atenção especial às suas fronteiras, considerando-se que a Colômbia, Peru 
e Bolívia – países limitrofes – são responsáveis pela produção da folha de coca que gera a maior 
parte da cocaína consumida no mundo, o que sugere a importância de uma efetiva capacidade de 
vigilância e monitoramento da faixa de fronteira brasileira.

Esse sentimento direcionado para o controle das fronteiras nacionais esbarra na fragilidade 
da presença do Estado, reflete na própria capacidade de vigilância – monitoramento na faixa de 
fronteira e, consequentemente, na respectiva ação do Estado brasileiro sobre o problema identificado.

No que pese o esforço do Exército Brasileiro no intuito de ampliar a sua capilaridade em 
território nacional, principalmente na faixa de fronteira por intermédio de seus Pelotões Especiais de 
Fronteira, é um senso comum que o Estado não se faz representar nas áreas fronteiriças unicamente 
por esta Força Singular ou pelas Forças Armadas, mas sim, por todos os órgãos governamentais 
que possuem missões legais atribuídas nessas regiões. Entende-se dessa forma que o Estado deve 
atuar nas mais diversas áreas, como a educação, segurança, saúde, dentre outras, e obviamente 
nas atividades de fiscalização ao longo da fronteira terrestre brasileira, contribuindo para com a 
capacidade de vigilância e monitoramento da faixa de fronteira.

Pode-se considerar que essa ausência ou fraca presença do Estado, em particular na região 
amazônica, é influenciada por fatores que variam desde os pequenos efetivos destinados por parte 
das instituições governamentais para exercer suas atribuições legais nas regiões fronteiriças até 
restrições geradas pela falta de infraestrutura e pela inviabilidade de acesso a determinadas áreas.

Cabe ressaltar, que a frágil presença do Estado em sua faixa de fronteira contribui para que 
sejam desenvolvidos interesses não associados ao governo constituído, tornando-se um desafio 
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para a consolidação da soberania estatal. Em particular na fronteira amazônica, devido à extensão, 
distância do centro do poder nacional e a própria dificuldade de acesso, o controle e a fiscalização 
estatal são desfavorecidos, contribuindo para a atuação de novos atores com diversos objetivos, 
normalmente de caráter ilegal (BECKER, 2004, p. 57). 

No entanto é perceptível que o Estado brasileiro não está inerte frente à sua fragilidade em 
determinadas regiões de interesse, sendo a materialização dessas iniciativas observadas em ações 
como o Programa Calha Norte2 e o SIPAM/SIVAM3. Semelhantemente, é inevitável não abordar 
as operações interagências envolvendo as Forças Armadas e os órgãos governamentais em toda a 
faixa de fronteira terrestre brasileira, como por exemplo, a Operação Ágata que tem como missão 
coibir delitos como o narcotráfico, tráfico de armas e munições, crimes ambientais, dentre outros.

A extensa fronteira terrestre brasileira e sua permeabilidade tornam a tarefa de vigilância 
e monitoramento uma atividade de extrema dificuldade, que se torna amplificada na região 
amazônica. Nesse sentido, a fim de contribuir para com a amenização de tal desafio, a necessidade 
do emprego de tecnologias sensíveis4 torna-se essencial, o que por vezes esbarra na não autonomia 
(dependência) no desenvolvimento e domínio dessas tecnologias.

A Política Nacional de Defesa posiciona-se de no sentido da busca da redução da dependência 
tecnológica e da superação das restrições unilaterais de acesso a tecnologias sensíveis, apontando a 
necessidade de que os setores governamental, industrial e acadêmico estejam voltados à produção 
cientifica e tecnológica e para a inovação, considerando, ainda, o caráter dual – civil e militar.

Por fim, é pertinente destacar o entendimento do papel primordial das empresas nacionais 
na transferência de tecnologia, no intuito de romper o cerceamento tecnológico proposto por parte 
de instituições, centros de pesquisa ou empresas de outros Estados (LONGO; MOREIRA, 2010, 
p. 309 - 321); bem como a utilização da prática de offset como uma das alternativas viáveis para a 
busca do fortalecimento tecnológico e do desenvolvimento industrial (IFI, 2013); e a prioridade 
dada pelo Brasil para a aquisição de materiais de defesa por meio de acordos de offset (LASOTA, 
2011).

O Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON)

O SISFRON é um sistema de sensoriamento, apoio à decisão e apoio à atuação integrada, 
a fim de fortalecer a presença do Estado na faixa de fronteira, incluindo sistemas de Comando, 
Controle, Comunicações, Computação, Inteligência, Vigilância e Reconhecimento (C4IVR), sendo 
prevista sua interligação com os sistemas análogos da Força Aérea Brasileira e da Marinha do 
Brasil, permitindo suporte às operações conjuntas, além de fornecer informações consolidadas 
para o Comando Supremo5.

2 O Projeto Calha Norte, criado em 1985, visa aumentar a presença do poder público na região e contribuir para a Defesa Nacional, abrangendo 
atualmente os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima. De acordo com o Relatório de Situação Final–2013, do Ministério 
da Defesa, cerca de 10% do crédito previsto para o Projeto é direcionado para a vertente militar.

3 O Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAM) é caracterizado por ser uma infraestrutura técnica e operacional, reunindo os meios necessários 
para a realização da vigilância e análise, isto é, seu objetivo é coletar, processar, produzir, integrar, avaliar e difundir dados e informações 
de interesse. O Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM) compreende os beneficiários dos resultados apresentados pelo SIVAM em uma 
estrutura multiministerial.

4 As tecnologias consideradas sensíveis englobam, dentre outras, sistemas de sensoriamento eletrônico e de tecnologia da informação.
5 MD35-G-01 (4ª Edição): COMANDO SUPREMO – Órgão estabelecido na Estrutura Militar de Guerra e na Estrutura Militar de Defesa, que 

é exercido pelo Presidente da República, assessorado pelo Conselho de Defesa Nacional e pelo Conselho Militar de Defesa responsável pelo 
emprego das Forças Armadas na defesa da Pátria. 
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Entre as justificativas do projeto está o favorecimento ao cumprimento das missões decorrentes 
da destinação constitucional do Exército Brasileiro, prevista no artigo 142 da Constituição Federal 
de 1988 e, particularmente na Lei Complementar Nr 97/1999, alterada pelas Leis Complementares 
Nr 117/2004 e Nr 136/2010, no tocante às ações preventivas e repressivas na faixa de fronteira 
terrestre. 

Entretanto, é importante salientar que o SISFRON não é um projeto de interesse particular 
das Forças Armadas, mas sim de interesse nacional. A responsabilidade atribuída ao Exército 
Brasileiro no processo de implantação e operação do Sistema, dentre outros aspectos, é justificada 
pelo fato dessa Instituição nacional ser a de maior capilaridade por toda a extensão do território 
brasileiro, especialmente ao longo da faixa de fronteira. 

Esta presença em âmbito nacional, aliada as capacidades proporcionadas pelo SISFRON, 
permitirá o apoio em melhores condições às demais entidades governamentais com atribuições 
legais na faixa de fronteira, variando desde a utilização de informações provenientes do banco de 
dados do Sistema até o apoio logístico prestado em melhores condições, fruto dos novos meios.

O Sistema tem suporte na Teoria de Boyd, utilizando-se de um eficiente ciclo OODA (observar, 
orientar, decidir e atuar). Tal ciclo se fundamenta no colapso do sistema de comando e controle do 
inimigo, afetando diretamente sua operacionalidade, por intermédio do fechamento de seu próprio 
ciclo com vantagem de tempo sobre seu oponente. Em tempo de paz, possibilitará maior eficiência 
e eficácia na atuação do Estado contra ameaças que se apresentem na faixa de fronteira terrestre.

O SISFRON é subdividido nos seguintes Subsistemas: Sensoriamento; Tecnologia da 
Informação e Comunicações (TIC); Apoio à Decisão; Logística; Segurança da Informação e das 
Comunicações; e Capacitação e Simulação.

O Subsistema de Sensoriamento tem como responsabilidade disponibilizar os meios 
necessários às ações de observação dentro do ciclo de Comando e Controle, incluindo os meios 
para sensoriamentos especializados que suportem as diversas ações de vigilância, reconhecimento, 
monitoramento e a obtenção de dados para o ciclo de Informação.

A veiculação de informações é função do Subsistema de Tecnologia da Informação e 
Comunicações, possuindo redes de comunicações de dados, voz e vídeo, visando integrar diversos 
órgãos envolvidos e disseminar informações pertinentes às funções e atribuições de cada parte do 
sistema, de forma contínua, sem interrupção, esteja ela fixa ou em movimento.

A disponibilização das ferramentas necessárias para a consolidação, armazenamento e 
processamento de dados e informações oriundas do Subsistema de Sensoriamento e das diferentes 
fontes de dados ligadas ao SISFRON, tanto internas quanto externas ao Exército Brasileiro, está 
a cargo Subsistema de Apoio à Decisão.

O Subsistema de Logística possuirá características que permitam a sua evolução, desde a 
situação de normalidade até uma situação de conflito, em operações singulares ou conjuntas, 
além de suportar todas as situações que demandem o emprego do Exército Brasileiro em apoio à 
sociedade brasileira.

O Subsistema de Segurança da Informação e das Comunicações proporcionará a adoção de 
um conjunto de atividades, processos e medidas visando coibir as ameaças na área de segurança 
da informação e das comunicações.
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Por fim, o Subsistema de Capacitação e Simulação tem como objetivo proporcionar que os 
elementos humanos encarregados da operação do SISFRON estejam devidamente capacitados, ou 
seja, cada integrante do Sistema deve ser treinado em sua função específica para atuar corretamente 
quando submetido a situações reais.

Resumidamente, entende-se que o Subsistema de Sensoriamento captura os dados e 
informações sobre o ambiente de interesse e os encaminha para o Subsistema de Apoio à Decisão, 
ocorrendo a associação de dados e informações de múltiplas fontes a fim de consolidar as informações 
disponíveis e gerar o conhecimento (inteligência). O conhecimento será utilizado como subsídio 
para o estabelecimento da situação, seleção da linha de ação, implementação da linha de ação 
selecionada e no apoio ao planejamento das missões. Da mesma forma, os resultados serão 
observados, realimentando o processo.

A concepção do Sistema prevê a implantação de estruturas organizacionais como o Centro 
de Monitoramento de Fronteiras, órgão central de gestão do SISFRON localizado no Centro de 
Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército, sediado em Brasília-DF, tendo entre suas atribuições 
realizar a gestão logística do Sistema e sua modernização. Os Centros Regionais de Monitoramento 
como os órgãos operacionais do SISFRON em apoio aos Comandos Militares de Área do Exército 
Brasileiro. Os Centros de Operações do nível Unidade (Batalhão ou Regimento) até Comando 
Militar de Área, que apoiados pelas funcionalidades disponibilizadas pelo Subsistema de Apoio à 
Decisão, proporcionarão uma melhoria na eficiência e eficácia da atuação do Exército Brasileiro na 
faixa de fronteira. Finalmente, os Centros Regionais de Interação em complemento aos Centros 
de Operações, quando necessário, com o propósito de apoiar a atuação integrada durante as ações 
interagências. 

Atualmente, o consórcio TEPRO, composto pelas empresas SAVIS e BRADAR, é o responsável 
pela integração do Sistema, sob as orientações do Exército Brasileiro, sendo a área do Comando 
Militar do Oeste designada para a implantação do projeto piloto do SISFRON.

RESULTADOS FINAIS

Como já discorrido, a fronteira é uma área de transição, o que sugere a importância da 
presença do Estado nessa região. A implantação do SISFRON proporcionará por intermédio de 
seu Subsistema de Tecnologia da Informação e Comunicações – principalmente pela utilização 
de sua infovia de forma dual – a melhora da educação básica e técnica gerada pela inclusão digital 
de comunidades indígenas e não indígenas, bem como o acesso a serviços proporcionados pela 
rede mundial de computadores até então não utilizados por esta população, contribuindo para a 
sensação de pertencimento ao Brasil por parte dos assistidos.

No mesmo sentido, na área de saúde o SISFRON proporcionará a realização de videoconferências 
no tratamento de enfermidades e na atualização dos profissionais, alcançando tanto hospitais e 
organizações militares que tenham área de responsabilidade inclusa na faixa de fronteira, quanto 
os órgãos de saúde mediante o estabelecimento de convênios.

Sob uma visão mais ampla, as infraestruturas e meios advindos da instalação do SISFRON 
– como centros de interação, radares, viaturas e embarcações – favorecerão a atuação mais efetiva 
de instituições federais, estaduais e municipais – como FUNAI e Polícia Federal –, quer seja pelo 
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compartilhamento de informações, quer seja pelo incremento do apoio logístico prestado pelo 
Exército Brasileiro, contribuindo para a melhora de serviços essenciais à população local, como 
saúde, educação e segurança.

A partir do entendimento do Complexo de Segurança Regional e da necessidade de uma ação 
conjunta sobre as ameaças a fim de alcançar resultados positivos, a implantação do Sistema visa 
aumentar a capacidade nacional de combate aos ilícitos transfronteiriços, tal como o tráfico de 
drogas, cooperando regionalmente para a amenização dessa questão. Tal melhora na capacidade 
de atuação se dará em boa parte pela incorporação de novas tecnologias, tais como meios de 
sensoriamento e de comunicações.

No campo do desenvolvimento/domínio de tecnologias sensíveis e da capacitação de talentos 
humanos é constatado que a participação de empresas estrangeiras no processo de implantação 
do SISFRON se dará obrigatoriamente por medidas de compensação (offset). Avanços nesse 
sentido são percebidos, como no projeto de capacitação na atividade de manutenção na área de 
comunicações táticas, sendo o provedor a empresa norte-americana HARRIS e o beneficiário o 
Exército Brasileiro, dentre outras parcerias. 

Outros exemplos positivos também são perceptíveis, como o desenvolvimento do Radar 
SENTIR M 20 – resultado da cooperação entre a BRADAR (empresa brasileira integrante da Embraer 
Segurança & Defesa) e o Exército Brasileiro –; e do Subsistema de Apoio à Decisão – desenvolvido 
por uma parceria entre o Exército Brasileiro e a Universidade de Brasília (UnB). 

Para o avanço da cooperação regional é necessário a construção ou o fortalecimento da 
confiança entre os Estados, sendo o Livro Branco de Defesa Nacional e o Conselho de Defesa 
Sul-Americano passos importantes nesse sentido. O fortalecimento dessa confiança reflete 
positivamente, dentre outros aspectos, na ação conjunta e eficiente no que se refere ao combate 
ao tráfico de drogas – devido o seu caráter transnacional – (BECKER, 2004. P. 41).

A relação de confiança pode ser favorecida pela troca de informações úteis entre os Estados. 
Nesse sentido, o banco de dados do SISFRON poderá fornecer conhecimentos de relevância para 
os países fronteiriços – tais como as rotas utilizadas pelo narcotráfico e a sua periodicidade. 
Semelhantemente, será possível, quando de interesse e solicitado por parte dos Estados limítrofes, 
o levantamento de dados sobre garimpos ilegais, crimes ambientais, pistas de pouso clandestinas, 
dentre outros, existentes na faixa de fronteira do país solicitante.

As grandes potências procuram penetrar nos complexos de segurança regional padrões 
(BUZAN; WAEVER, 2003), tal entendimento pode ser associado à interferência norte-americana 
na questão do narcotráfico na Colômbia. O SISFRON contribuirá para ações efetivas do Brasil no 
combate aos ilícitos transfronteiriços – dentro do contexto de um complexo de segurança regional 
– o que desfavorecerá a interferência de potências na América do Sul sob a luz de pretextos ligados 
a incapacidade regional de combater ilícitos como o narcotráfico.

No campo da cooperação técnica entre Estados, a Agência Brasileira de Cooperação desempenha 
importante função na condução de projetos de capacitação e cooperação técnica, dentre os quais: o 
Sistema de Alerta e Monitoramento de incêndios florestais, com a Bolívia; o mapeamento geológico 
e de recursos minerais em área de fronteira com o Peru; e a vigilância ambiental  com a Venezuela.

A tecnologia desenvolvida nacionalmente e o conhecimento adquirido ao longo do processo 
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de implantação do SISFRON poderá contribuir para com o campo da cooperação técnica entre o 
Brasil e, principalmente, os países amazônicos, desde que haja a vontade política de ambos os lados. 
Parcerias semelhantes são desenvolvidas no contexto do CENSIPAM6, como o acordo binacional 
Brasil – Peru que engloba o treinamento de técnicos peruanos no uso de imagens fornecidas por 
esse Sistema. 

No que pese uma variedade de possibilidades direcionadas para a cooperação regional, é 
de relevância a percepção dos países fronteiriços com relação à implantação do SISFRON. Nesse 
sentido, foram enviados questionários para os Adidos Militares7 do Exército Brasileiro nos nove 
países sul-americanos fronteiriços, obtendo resposta de seis deles – Argentina, Bolívia, Colômbia, 
Paraguai, Uruguai e Venezuela. Tal pesquisa de campo objetivou obter uma percepção, mesmo que 
indireta e talvez tendenciosa à esfera militar, relativa às áreas política e militar desses países em 
torno de questões que permeiam a implantação do SISFRON.

No que se refere à percepção dos países fronteiriços com relação à implantação do SISFRON 
foi constatado que em cinco países existe uma percepção favorável à sua implantação, sendo o 
Sistema visualizado como uma possibilidade de cooperação. Somente um país apresentou uma 
posição de expectativa, aguardando esclarecimentos do Estado brasileiro à respeito do tema, a 
fim de posicionar-se sobre o assunto.

A totalidade dos países fronteiriços que empregam as Forças Armadas na repressão aos 
ilícitos transfronteiriços possui a percepção – no campo militar – que a amenização do problema 
só poderá ser alcançada de forma conjunta ou cooperativa, além de demonstrar interesse na 
expansão regional do SISFRON e na tecnologia desenvolvida.

A utilização do banco de dados do SISFRON pelos países fronteiriços possui uma boa 
receptividade por parte dos Estados nos campos político e militar. De forma semelhante, o emprego 
do Sistema para obtenção de dados na faixa de fronteira dos países limítrofes – por solicitação 
destes – apresenta uma boa aceitação, no que pese um Estado considerar inviável essa possibilidade, 
uma vez que acarretaria prejuízos ao exercício de sua soberania.

Como o apresentado, o SISFRON poderá contribuir, dentro de suas possibilidades para a 
amenização de algumas das vulnerabilidades nacionais. Ainda, possui a capacidade de refletir 
positivamente no campo da cooperação regional, permeando desde o combate ao tráfico de 
drogas – apoiado na contribuição brasileira no contexto do complexo de segurança regional – até 
a colaboração com aqueles Estados que eventualmente não tenham determinadas capacidades 
desenvolvidas, desde que haja o interesse político.

6 O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM) engloba o Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAM) e o 
Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM). 

7 Adido militar é um oficial das Forças Armadas acreditado junto de uma representação diplomática com a finalidade de trabalhar em estreita 
ligação com as autoridades militares locais, permutando informação específica. Normalmente, uma embaixada dispõe de um adido militar 
oriundo de cada Força Singular (Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira).
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OS RECURSOS HÍDRICOS COMO GESTÃO COMPARTILHADA NAS 
FRONTEIRAS DA AMERICA DO SUL E A BACIA AMAZÔNICA EM QUESTÃO

HYDRIC RESOURCES AS SHARED MANAGEMENT ON THE SOUTH AMERICA’S FRONTIERS 
AND THE AMAZON BASIN IN QUESTION
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RESUMO. A questão ambiental em sua abrangência contempla saúde pública e o planejamento territorial, seja no 
espaço urbano ou agrícola com intuito de promover qualidade de vida, neste sentido este artigo tem como objetivo 
principal analisar sobre a  gestão dos Países na  questão dos recursos hídricos nas fronteiras da América do Sul, 
analisando os avanços da gestão compartilhada entre os mesmos e a necessidade de planejamento integrado tendo 
em vista que o mesmo não pode ser limitado as fronteiras dos Estados que o compartilham. O método deste trabalho 
consiste em reconhecer na pesquisa bibliográfica, publicações eletrônicas e impressas, elementos definidores para a 
base teórico-conceitual dos estudos de fronteiras, permitindo uma reflexão mais ampla sobre o espaço fronteiriço 
e a sociedade que nele habita, levando em conta a Bacia Amazônica como principal geradora de recursos hídricos e 
naturais transfronteiriços.

Palavras-chave. Fronteira, Recursos Hídricos, Gestão Compartilhada, América do Sul, Bacia Amazônica.

ABSTRACT. The environmental  issue contemplates the public health and the territorial planning in its range, either in 
the urban or in the agricultural spaces in order to promote life quality, in this sense, this paper has as its main objective 
to analyze the countries management in the issue of the hydric resources in frontiers of South America, analyzing 
the advances in the shared management between those and the necessity of integrated planning considering that it 
cannot be limited to the frontiers of the States who share it. The method of this paper consists in recognizing through 
bibliographic research, electronic and printed publications, defining elements to the theoretical and conceptual basis 
of the frontier studies, allowing a broader reflection about the border area and the society that inhabits it, taking 
into account the Amazon basin as the main source of hydric and transboundary resources.

Keywords. Frontier, Hydric Resources, Shared Management, South America, Amazon Basin.

INTRODUÇÃO

Mudanças climáticas trouxeram, em caráter de urgência discussões sobre meio ambiente, 
assuntos tais como, integração regional ou formação de blocos econômicos capazes de superar 
adversidades relativas a valores étnico-culturais em busca de fortalecimento social e econômico. 
As adversidades são cada vez mais impulsionadas pelo fenômeno da globalização, que torna-se 
um desafio geopolítico mundial.

Os recursos naturais estão em evidencia principalmente os recursos hídricos, para o cenário 
internacional atual eles são distribuídos de maneira desigual no planeta. Enquanto alguns países 
possuem água em abundância em seu território, outros apresentam uma escassez relativa desta. 
Além disso, muitas bacias hidrográficas ocupam territórios de mais de um país, e isso o que pode 
levar ao conflito entre os Estados, ou à cooperação entre eles para o bom uso dos recursos hídricos.

FRONTEIRAS: UM CONSTANTE DESAFIO TERRITORIALEIXO IV
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Neste sentido, a que se analisar, com mais atenção a questão das áreas de fronteiras entre 
Países especialmente nas áreas compartilhadas, seja por identidade cultural ou questões ambientais 
como exemplo das bacias hidrográficas, assim as regiões de fronteiras com tais características, 
demandam olhar um território que pode ser identificado como unidade territorial transfronteiriço, 
ou seja, onde os Estados possuem um limite territorial estabelecido.

Mas antes de tudo, é preciso uma definição sobre fronteira, diferenciá-la quanto ao termo 
limite. Este é comumente usado como linha demarcatória de determinado extremo, quando há 
separação entre terrenos contíguos ou onde se circunscreve uma delimitação territorial. Segundo 
Machado (1998), limite é uma palavra criada para indicar o fim da ligação interna de uma unidade 
político-territorial. A fronteira está orientada para fora, forças centrífugas, enquanto os limites 
estão orientados para dentro, forças centrípetas. Enquanto a fronteira é considerada uma fonte 
de perigo ou ameaça porque pode desenvolver interesses distintos ao governo central, o limite 
jurídico do Estado é criado e mantido pelo governo central, não tendo vida própria e nem mesmo 
existência material, é um polígono. Visto desta forma, o limite, não está ligado à presença de gente, 
sendo uma abstração, generalizada na lei nacional, sujeita às leis internacionais, mas distante, 
frequentemente, dos desejos e aspirações dos habitantes da fronteira (MACHADO, 1998, p. 42).

As fronteiras são, portanto, criações humanas que definem recortes político-administrativos 
especializados. Como formas-conteúdo, elas resguardam demarcações no presente, mas que 
resultam de relações históricas construídas entre sociedades diferenciadas do ponto de vista 
cultural, político e econômico. (TRINDADE JR., 2010, p.107).

As fronteiras brasileiras são regulamentadas pela Lei 6.634 de 02 de maio de 1979 e pelo 
Decreto 85.064, de 26 de agosto de 1980, onde se considera a faixa de fronteira como um polígono 
a partir da linha limítrofe do território brasileiro, em uma largura de 150 km ao longo de 15.719 
km de fronteira terrestre. Nessa área, onde estão situados 588 municípios de 11 unidades da 
Federação correspondente, a nada menos, que 27% do território brasileiro, reunindo uma população 
aproximada de dez milhões de habitantes, o Brasil faz limite com nove países da América do Sul 
e com a Guiana Francesa que é um departamento ultramarino francês (BRASIL, 2005). Importa 
saber, que os países fronteiriços ao Brasil também possuem regimes específicos às suas respectivas 
fronteiras. Entretanto, somente Bolívia e Peru possuem faixa de fronteira estabelecida em suas 
cartas magnas, ambas indicando uma faixa de 50 km a partir de sua linha de fronteira (SILVA, 
2008). Outro dado importante, é que na legislação brasileira sobre a questão, não há proibição de 
atividades ou da atuação de estrangeiros e de pessoas jurídicas na referida faixa. Existe apenas a 
restrição para que os mesmos possam adquirir ou se apropriar de terras brasileiras.

Vale lembrar que ao longo das últimas décadas a Amazônia brasileira tem sofrido uma intensa 
investida de grandes empresas e grupos multinacionais, com interesses em sua inestimável riqueza 
e biodiversidade e recursos naturais. Este interesse tem materializado uma forma de cooperação 
internacional para o desenvolvimento da Amazônia criando uma importante base para a reflexão 
cerca das políticas da integração da infraestrutura com fins mercadológicos, e como estas estabelecem 
uma sintonia com a melhoria da qualidade de vida e das capacidades humanas das populações 
Amazônicas como é o caso da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA).

Entre os principais recursos naturais em evidência estão os recursos hídricos acima citado, 
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que o Brasil possui parte significativa o que lhe confere uma responsabilidade especial no que 
diz respeito à conservação e adequada de tal patrimônio. Do ponto de vista integrador e de 
repercussões significativas no setor ambiental, a dinâmica de fluxos dos recursos hídricos é sem 
dúvida um dos elementos importantíssimos ao entendimento dos processos de vizinhança entre 
os Países de fronteiras.

Os princípios adotados pelo Brasil na sua Política Nacional de Recursos Hídricos, que 
contempla o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) e um conjunto 
de estratégias e instrumentos inovadores desenvolvidos e adotados pelo País na última década, que 
oferecem à sociedade e aos gestores públicos o estado da arte em termos de gestão compartilhada 
e participativa dos recursos hídricos dos Países da América do Sul que compartilham a Bacia 
Amazônica. 

Com efeito, a linha fronteiriça adquire diferentes significados segundo as funções das quais 
foi investida (RAFFESTIN, 1990, p. 167).

As relações dos Países que compartilham os recursos hídricos Fronteiriços e Transfronteiriços 
e a importância de uma gestão compartilhada

No Brasil, concentra-se uma das maiores disponibilidades hídricas do mundo, cerca de 12% 
da água doce de todo o planeta.  A temática gestão compartilhada torna-se vital, no contexto 
brasileiro, quando analisa-se que, além dos milhares de quilômetros de fronteiras terrestres 
e divisas com outras nações, cerca de 60% do território nacional estão inseridos em bacias 
hidrográficas que se estendem pelos territórios de países vizinhos, e reúnem 83 rios fronteiriços 
ou transfronteiriços. São grandes os desafios para avançar na implementação da Política 
Nacional de Recursos Hídricos.

Os recursos naturais presentes no território de um Estado está sob o poder político deste. 
Para Rafffestin (1993), os recursos são frutos de uma relação que é também política, pois foram 
apropriados pelos seres humanos e são por tanto, frutos de uma relação com a matéria que cria a 
natureza sócio-política e econômica dos recursos (RAFFESTIN, 1993, p. 228). 

A necessidade de se impor um gerenciamento compartilhado pressupõe a ideia de que este 
gerenciamento será realizado sobre um recurso natural também compartilhado, como é o caso 
dos recursos hídricos transfronteiriços.

Neste contexto, a água como qualquer outro recurso natural, pode ser motivo de poder e 
conflito entre Estados e entre outros atores, sobretudo de natureza política pois interessam ao 
conjunto de uma coletividade. (RAFESTIN, 1993, p. 231). A água é um recurso indispensável, seu 
consumo desenfreado e sem controle causa sua degradação a qual passa a exigir uma gestão de 
controle compartilhado.

Segundo (RIBEIRO, 2008), Quando as relações entre Estados envolvem os recursos hídricos 
transfronteiriços, as ações de um Estado podem ter impacto em outro, o que revela uma situação 
de interdependência.

Os Estados podem optar em cooperar para buscar soluções conjuntas para os problemas 
dos recursos hídricos. A atual crise de água resulta em consumismo crescente, em conjunto com 
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sua distribuição desigual no mundo, faz com que os Países que detêm grandes estoques hídricos 
possam vir a ser alvo de cobiça internacional e precisam preparar-se para enfrentar novos desafios. 
(RIBEIRO, 2008, p. 76).  

A gestão dos recursos hídricos transfronteiriços envolve cooperação internacional e relação 
de soberania de Estados, os quais não são os únicos responsáveis pela gestão compartilhada dos 
recursos hídricos, instituições internacionais também têm grande importância principalmente 
em acordos.  Segundo Soares (2003), após a segunda guerra mundial a cooperação internacional 
emergiu com uma condição necessária para que os Estados viessem a alcançar qualquer objetivo 
internacional, por mais corriqueiro que fosse (p. 603). No final da década de 1940, pode-se assistir 
realmente a introdução da cooperação internacional na agenda das relações exteriores dos Estados, 
contribuindo para tal constituição do sistema das Nações Unidas (SOARES, 2003, p. 604).

A gestão compartilhada dos recursos naturais é uma forma de lidar com os problemas comuns 
envolvendo os recursos hídricos transfronteiriços. Essa gestão envolve diferentes instituições, atores 
que em alguns casos são criados para realizar a gestão específica de uma Bacia Internacional, a partir 
da metade do século XXI diversas instituições internacionais foram criadas para conter tensões 
e desenvolver programas de gestão de Bacias Internacionais. A expressão gestão compartilhada 
aparece oficialmente no art. 39, § 2º, da lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que dispõe sobre a 
Política Nacional de recursos hídricos, e é indicada para os casos de bacias hidrográficas de rios 
fronteiriços e transfronteiços. (BRASIL, 1997).

O tema sobre gestão compartilhada incluída nesta a preocupação com as questões ambientais 
sobre os recursos hídricos de fronteiras começou na década de 1990 mas, a cooperação em torno 
de Bacias hidrográficas internacionais é muito conhecida, para isso foram negociados acordos e 
estabelecidos diretrizes de ação a serem seguidas pelos Países da comunidade (ASSUNÇÂO, 2002, 
p.55).

A gestão dos recursos hídricos é realizada através de um programa de gestão integrada de 
uma bacia hidrográfica, deste modo a bacia hidrográfica é a unidade de planejamento da gestão. O 
manejo ambiental da bacia corresponde a uma parte da gestão integrada e consiste na preservação 
e ou conservação das fontes de captação de água na bacia visando um melhor aproveitamento e 
controle da água. (BRESSAN, 1996).

As bases de uma gestão compartilhada de uma bacia transfronteiriça são, as políticas a 
cooperação e as instituições. Estes autores apontam que as ferramentas e instrumentos usados na 
gestão devem ser adaptados aos interesses econômicos, sociais e ambientais em jogo (LORENZO 
et al., apud FERRO, 2007).

Segundo Becker 2009, disputa das potências pelas novas fronteiras incide vigorosamente 
sobre o Brasil, Três grandes eldorados podem ser reconhecidos contemporaneamente: os fundos 
oceânicos ainda não regulamentados, a Antártida, partilhada entre as potências, e a Amazônia, 
único a pertencer, em sua maior parte, a um Estado Nacional.

Muitos rios da bacia amazônica são transfronteiriços, como o próprio Amazonas que nasce 
nas encostas dos Andes peruanos. A gestão compartilhada e o próprio uso dos recursos hídricos 
transfronteiriços requer a cooperação entre países vizinhos e ribeirinhos para evitar possíveis 
conflitos e degradação do mesmo.
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Na Amazônia a cooperação entre os Países da América do Sul, teve início na década de setenta 
com a proposta brasileira de um acordo multilateral de cooperação amazônica. Esta cooperação 
não visava exclusivamente recursos hídricos, e sim de vários temas, mas acabou abordando-os 
pela grande importância para a região.

ESTRATÉGIA DE GESTÃO COMPARTILHADA NAS FRONTEIRAS DA AMÉRICA DO SUL E A 
QUESTÃO DA BACIA AMAZÔNICA E OTCA

Essa imensa e conflitiva região releva a estrutura transicional dos Estados nacional e de 
ordem mundial. Ela é palco de novas territorialidade regionais que se articulam diretamente ao 
espaço transnacional, alvo de movimentos sociais globais, instrumentos de pressões externa para 
a adesão dos países amazônicos ao norte. Por sua vez, essas pressões refletem as contradições 
entre as próprias potências na redefinição de suas zonas de influência.

É justamente na polêmica ecológica internacional que se manifesta significado geopolítico da 
Amazônia. A consciência ecológica planetária, legitima, isto é, a consciência de uma responsabilidade 
comum no uso do planeta foi fundada quando a tecnologia dos satélites permitiu ao homem sair 
da terra e olha-la de fora, como uma unidade e um bem comum.

A Amazônia passa a ter um valor estratégico sem precedentes no cenário internacional, 
representando um importante fator de negociação política para os Países e signatários do Tratado 
de Cooperação Amazônica e muito particularmente para o Brasil, que detém a soberania sobre 
a maior parte da área deste complexo de ecossistemas florestais e aquáticos (PRESIDENCIA DA 
REPÚBLICA, 1989).

A globalização colocou o desafio ecológico como questão de sobrevivência da humanidade, 
e a Amazônia se tornou símbolo desse desafio.

Em termos de estratégia para a região, cumpre reconhecer uma dupla realidade amazônica 
que tem sido negligenciada: A Amazônia é uma selva urbaniza, na medida em que a maior parte 
da população e das atividades regionais se concentram nos núcleo urbanos, que são o lugar dos 
problemas, mas também o lugar da sua solução; as novas territorialidade fronteiriças, centradas em 
núcleos urbanos configuram-se como espaços privilegiados para uma ação conjunta. Para tanto, é 
necessário ultrapassar as experiências e iniciativas internas de cada governo, que não contemplam 
o outro lado da fronteira nem a dinâmica fronteiriça, fortalecendo a nova tendência, a chamada 
fronteira institucional de integração”, onde os limites jurisdicionais dos Estados se interpenetram 
através de polos de desenvolvimento fronteiriço (COELHO, 1990).

A Amazônia é a maior floresta tropical contínua do mundo e também, a maior bacia hidrográfica 
do mundo portanto ela é central na discussão sobre recursos hídricos transfronteiriços. Todavia 
essa abundância está ameaçada pelo desflorestamento e pela poluição fruto do crescimento 
econômico insustentável. Entre as causa da deterioração da qualidade da água na Amazônia estão 
os resíduos e produtos usados na mineração, como o mercúrio, resíduos da atividade madeireira, 
e materiais para a construção civil e o próprio esgoto das Cidades e vilas. O assoreamento dos 
rios causado pela queda da chuva também reduz a qualidade da água na Amazônia. (ASSUNÇÂO, 
2002; CARNEIRO, 2007). 
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A OTCA bacia amazônica e suas características

Compartilhada por sete Países (Brasil, Bolívia, Equador, Colômbia, Venezuela, Peru e 
Guiana) Suriname não compartilha com a bacia Amazônica, apenas o ecossistema que faz parte da 
Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA). Ao referir-se a Organização do Tratado 
de Cooperação Amazônica (OTCA), pode-se dizer que ela ampla em seus projetos e estratégias. 
A OTCA é uma organização internacional regional, dotada de personalidade jurídica com sede 
em Brasília, sendo competente para celebrar acordos O objetivo deste projeto é em fortalecer o 
marco institucional para planejar e executar, de maneira coordenada, as atividades de proteção 
e gerenciamento sustentável dos recursos hídricos em face dos impactos decorrentes das ações 
antrópicas e mudanças climáticas na Bacia Amazônica (OTCA, 2007). Com partes contratantes, 
com Estados não-membros e com outras organizações internacionais (PROTOCOLO, 2007). 

Neste trabalho ao citarmos a OTCA, focaremos para os recursos hídricos e a gestão 
compartilhada entre Países da bacia amazônica. Em 2002, na 11ª Reunião do Conselho de Cooperação 
Amazônica os países decidiram pela realização de um projeto de gerenciamento conjunto dos recursos 
hídricos amazônicos. Em 2003 foi apresentado ao Fundo Mundial para o Meio Ambiente (Global 
Environment Facility – GEF, sigla em inglês) o Projeto Gerenciamento Integrado e Sustentável 
dos Recursos Hídricos Transfronteiriços na Bacia do Rio Amazonas Considerando a Variabilidade 
e as Mudanças Climáticas”, que foi aprovado, a OTCA juntamente com a Organização dos Estados 
Americanos (OEA) e do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) assinaram, 
em 2005, um acordo para a execução da fase preparatória do projeto chamada PDF bloco B. Esta 
fase teve duração de vinte três meses, de 21 de outubro de 2005 a 21 de setembro de 2007.

Este projeto, é divido em três etapas, cada uma com duração de quatro anos. A primeira 
refere-se ao planejamento e desenvolvimento de capacidade institucional. A segunda refere-
se a implementação de atividades estratégicas identificadas conjuntamente. E a última visa o 
fortalecimento do gerenciamento sustentável e integrado dos recursos hídricos na Amazônia, 
considerando os possíveis impactos das mudanças climáticas.  

O objetivo deste projeto é em fortalecer o marco institucional para planejar e executar, de 
maneira coordenada, as atividades de proteção e gerenciamento sustentável dos recursos hídricos 
em face dos impactos decorrentes das ações antrópicas e mudanças climáticas na Bacia Amazônica 
(OTCA, 2007). 

Bacia Amazônica 

A Bacia Amazônica é equivalente a 44% da superfície terrestre do continente sul-americano, 
estendendo-se pelos Estados do Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e 
Venezuela. É a maior bacia hidrográfica do Planeta, responsável por aproximadamente 12% da 
descarga superficial de água doce do mundo.

É necessário em tratando-se de Amazônia e distinção de bacia amazônica e domínio amazônico. 
Fazem parte da bacia amazônica os Países que possuem em seu território rios que fazem parte da 
bacia do rio Amazonas. O domínio amazônico refere-se às características ecológicas da floresta. 
Segundo o geografo Aziz Ab’Saber (2003) um domínio morfoclimático e fitogeográfico é: um 
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conjunto de certa ordem de grandeza territorial onde haja um esquema coerente de feições de 
relevo, tipos de solo, formas de vegetação e condições climático-hidrológicas. Tais domínios 
especiais de feições paisagísticas e ecológicas integradas, ocorrem em uma espécie de área principal, 
de certa dimensão e arranjo, em que as condições fisiográficas e biológicas formam um complexo 
relativamente homogêneo e extensivo (AB’SABER, 2003, p. 11-12).

O rio Amazonas, principal rio da Bacia, nasce no Estado do Peru e desemboca 7.100 km 
depois, na costa atlântica brasileira. É o mais extenso, mais largo e mais profundo rio do Planeta, 
desaguando em sua foz aproximadamente 210.000 m³ por segundo de água doce, o que significa, 
para que se tenha uma ideia de grandeza, a soma das descargas dos outros nove maiores rios do 
mundo17, incluindo o rio Nilo.

Em razão da diversidade, a Bacia Amazônia sofre naturalmente variações climáticas com 
substancial declínio de precipitação aumentando consideravelmente as áreas sob risco de incêndios 
e defoliação.

A poluição hídrica já é verificada nos centros urbanos, proveniente dos esgotos domésticos, 
principalmente em Belém e Manaus, particularmente graves pela contaminação dos igarapés e 
em empreendimentos de extração mineral com a deposição de sólidos e de mercúrio em garimpos.

O desmatamento é um dos principais impactos que vem contribuindo para a degradação dos 
recursos hídricos amazônicos, este é causado por várias atividades as quais estão: urbanização, 
agricultura, pecuária entre outros. Com estas ações o solo sofre compactação e diminuição da 
infiltração de água que abastece os lençóis freáticos.  (PASCOALOTO, 2008; CUNHA e PASCOALOTO, 
2006).

A derrubada da floresta nativa facilita a evaporação súbita da água e produz um novo equilíbrio 
da radiação na superfície aumentando a refletividade e a temperatura (COHEN, ROCHA e 
SOUZA, 2003, p.77) 

Na Amazônia, onde os recursos hídricos são tão abundantes e, por isso, também são tão 
importantes para a população, a gestão de recursos hídricos encontra grandes dificuldades.  Nas 
cidades amazônicas brasileiras é baixíssimo o número de domicílios com serviços de água, e 
ainda mais baixo o número daqueles com rede de esgoto, enquanto que o tratamento do esgoto 
é praticamente inexistente. Na zona rural a situação é ainda pior, pois “apenas de zero a 5% dos 
domicílios têm acesso ao abastecimento de água. O acesso a redes de esgoto ou a fossas sépticas 
é ainda menor mesmo no ambiente urbano, e mais ainda na área rural” (BECKER, 2003, p. 290).

Além disso, a abundância de água na Amazônia mascara o fato de que muitos países amazônicos 
como Bolívia e Brasil possuem escassez relativa de água em outras regiões. Em países como Bolívia 
e Peru, têm ocorrido conflitos urbanos e rurais em torno dos modelos de uso e gestão da água 
(CASTRO, 2003). 

A região amazônica apresenta uma diversidade de legislações e instituições relativas aos 
recursos hídricos o que dificulta o gerenciamento conjunto. Portanto, existe a necessidade de 
harmonizar as legislações e instituições dos oitos países amazônicos para possibilitar a gestão. 
Esta harmonização pode afetar de forma diferenciada os países, pois cada país apresenta uma 
capacidade institucional. O Brasil tem avançado muito na gestão dos recursos hídricos com a 
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criação dos comitês de bacias. Em outros países da bacia amazônica a bacia hidrográfica ainda não 
é reconhecida como unidade de planejamento.

Na região Amazônica do Peru, Colômbia e Bolívia os recursos hídricos são também afetados 
nestes caso pela produção da pasta básica de cocaína (PERU, 2007; PNUMA, OTCA e CIUP, 2009).

O que ocorre na Amazônia é um paradoxo entre a abundância de água e o acesso à água de 
qualidade, tanto para o uso urbano quanto rural.  A região da Amazônia brasileira, por exemplo, 
apresentou as maiores taxas de crescimento de áreas urbanas no país, chegando a ultrapassar 
a média nacional, e suas cidades tem se mostrado despreparadas para atender as demandas da 
população crescente. Segundo Simões (2012), se olharmos retrospectivamente, tanto nos relatos 
de viajantes e naturalistas que passaram pela Amazônia desde o século XVI até o início do século 
XX quanto nas descrições mais contemporânea, a imagem da grandeza da região e de seus recursos 
naturais é uma constante.

CONCLUSÃO

O desafio que se coloca a todos a todos que preocupam com a Amazônia é conseguir esses 
mitos não apenas na teoria dos discurso, mas sobretudo, na prática. Trata-se de um desfio que não 
é trivial, uma vez que sempre é mais fácil articular conceitos inovadores como o desenvolvimento 
sustentável. Para o Brasil e para os Países que compartilham a bacia e bioma amazônico esse desfio 
se apresenta de forma muito concreta em função de nossa responsabilidade de gerir esse imenso 
território dotado de recursos naturais que constituem um ativo único no mundo, algo obrigatório 
não diria da cobiça internacional, conforme rezariam certas visões conspiratórias mas atenção 
global e de receitas que nem sempre respondem aos melhores valores e interesse de nossa região. 

Este artigo buscou oferecer algumas ideias e reflexões sobre os caminhos que podem ser 
tomados, como o desenvolvimento sustentável, portanto, não representa o congelamento do estado 
atual de coisas, mas a busca de um novo paradigma de desenvolvimento que, sem reproduzir os 
erros do passado e os padrões insustentáveis aplicados nos Países desenvolvidos.

As iniciativas listadas demonstram que os Países amazônicos, por meio da OTCA, tem 
enviado esforços na implementação de um plano de gerenciamento compartilhado dos recursos 
hídricos deste que é o maior reservatório de água doce do mundo. E neste processo o Brasil, por 
meio de suas burocracias especializadas- a Agencia Nacional de água (ANA) e o ministério do meio 
ambiente (MMA) vem se destacando como um ator proativo entre os Países mais interessados 
em uma gestão eficiente do conjunto da bacia, não somente por que possui a maior parte dela 
(63%), mas, também, por sua condição de ribeirinho de jusante estando, portanto, em uma 
situação vulnerável em ação as ações empreendidas pelos vizinhos superiores. Os Estados exercem 
soberania sobre seus recursos em seu território que estão separados pelas fronteiras políticas que 
delimitam seus territórios. No entanto alguns recursos naturais são transfronteiriços como no caso 
em questão os recursos hídricos que atravessam as fronteiras entre Estados, a bacia amazônica 
possui é exemplo disso, essa situação de interdependência leva os estados a cooperarem entre si 
para evitarem conflitos por recursos compartilhados.
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Podemos dizer que há reconhecimento geral de que a maior riqueza da Amazônia é sua 
biodiversidade e sua floresta, ao lado dos recursos hídricos.
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ENTENDENDO A SEGURANÇA FRONTEIRIÇA, UMA ABORDAGEM 
MULTIESCALAR: O CASO DA TRÍPLICE FRONTEIRA BRASIL-

ARGENTINA-PARAGUAI

UNDERSTANDING THE BORDER SECURITY, A MULTISCALE APPROACH: THE CASE OF THE 
TRIPLE BORDER BETWEEN BRAZIL-ARGENTINA-PARAGUAY
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RESUMO. Este ensaio visa analisar o cenário de segurança regional e como este se materializa localmente na Tríplice 
Fronteira Argentina-Brasil-Paraguai, assim como as políticas brasileiras para as áreas de fronteira, com o intuito de 
entender a coerência, bem como a necessidade de reformulação destas. Nesse sentido, percebemos que as ameaças 
que assolam a região, basicamente desterritorializadas, criam a necessidade de ações colaborativas. 

Palavras-chave. Fronteira, Defesa, Cooperação.

ABSTRACT. This paper aims to analyze the scenario of regional security and how these materialize locally in the 
Triple Border Argentina-Brazil-Paraguay as well as Brazilian political to the border areas, in order to understand the 
coherence and the need to redesign them. In this sense, we realize that the threats posed to the region are, basically, 
non-territorial, what creates the need for collaborative actions.

Keywords. Border, Defense, Cooperation.

INTRODUÇÃO

As áreas de fronteira sempre foram vistas pelas autoridades brasileiras como zonas periféricas. 
Dessa forma, as estruturas institucionais e políticas nacionais brasileiras vieram sendo reativas 
em relação às suas fronteiras, sendo que uma parcela de seus territórios, e posteriormente estados 
federativos, ainda tem a função de áreas-tampão com relação ao restante do continente. Entretanto, 
em razão do progresso econômico desde a década de 1970, uma lenta e difícil - mas razoável - 
integração infra-estrutural1 entre suas várias regiões e a expansão demográfica para o interior do 
país afastaram definitivamente o risco de uma fragmentação política e tornam as fronteiras em 
ativos de seu desenvolvimento nacional e inserção internacional.

Por conta desse histórico, existem anacronismo e a necessidade de revisão das políticas 
brasileiras para fronteiras. De estruturas e políticas reativas, estáticas, centralizadas e excludentes; 
existe a necessidade que o país desenvolva uma perspectiva proativa para suas fronteiras, que as 
entendam como áreas de fluxos, onde se dão a interação entre diferentes escalas de poder e gestão.

Tendo em vista a natureza dual das zonas de fronteira, pois ao mesmo tempo em que são 
parte integrante do território nacional, estas também, transcendem este limite geográfico, gerando 
a necessidade de um enquadramento especial dentro de uma política de defesa. A presença de mais 

1 Além da integração em infra-estrutura do território brasileiro, devemos levar em conta que esta integração também tem se dado no nível regio-
nal por meio da Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana – IIRSA

FRONTEIRAS: UM CONSTANTE DESAFIO TERRITORIALEIXO IV
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atores no espaço geográfico (agentes econômicos, comunidades locais, grupos transnacionais e 
os governos dos Estados e municípios, dentre outros) cria um ambiente particular, que demanda 
uma abordagem não necessariamente militar. 

Dessa forma, buscando encontrar uma melhor maneira de compreender como atores e 
dinâmicas em diferentes escalas se articulam neste espaço, optou-se por utilizar como método 
de procedimento as escalas geográficas2. Pois considerando que não temos condições de realizar 
uma apreensão da realidade como um todo, a escala nos fornece uma ferramenta para realizar um 
esquecimento coerente que permita uma ação bem sucedida, nos aparecendo como um filtro que 
empobrece a realidade, mas que preserva aquilo que é pertinente em relação a uma dada intenção 
(RACINE; RAFFESTIN; RUFFY, 1983). 

Não obstante, julgamos que uma análise em somente uma escala não nos daria os elementos 
necessários para compreender as relações de segurança e defesa em zonas fronteiriças, pois nenhum 
nível de analise é suficiente, Como argumenta Rückert citando Lacoste, o fato de considerar apenas 
um espaço determinado como campo de observação vai permitir apreender certos fenômenos e 
certas estruturas, mas acarretará a deformação ou o ocultamento de outros fenômenos e de outras 
estruturas cujo papel não podemos negligenciar. Por isso, é indispensável que nos situemos em 
outros níveis de análise.

Sendo assim, ao escolhermos uma abordagem por meio das escalas geográficas está intrínseco 
à análise espacial os recortes escolhidos e os fenômenos privilegiados por ela. Na geografia humana 
os recortes utilizados têm sido o lugar (e seus diversos desdobramentos - cidade, bairro, rua, aldeia 
etc), a região, a nação e o mundo (CASTRO, 2000). Ressalta-se que a tarefa nesta abordagem 
reside em descobrir as relações existentes entre as escalas, focando-se as ações dos múltiplos 
atores. Portanto, este ensaio pretende realizar um estudo acerca das políticas de segurança e 
defesa brasileiras para as zonas de fronteira, tendo como espaço geográfico de análise a Tríplice 
Fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai, julgamos que uma abordagem multiescalar seria 
apropriada para tal fim.

Desta maneira, tendo em vista as dinâmicas das questões de segurança e de gestão dos 
territórios fronteiriços, decidiu-se delimitar o escopo deste ensaio à análise da escala macro-
regional, considerando nesta as dinâmicas de segurança do Cone Sul; a escala nacional, observando 
as políticas do Estado brasileiro para a gestão dos territórios fronteiriços; e a escala local, a Tríplice 
Fronteira, buscando entender como as questões acima citadas se materializam localmente. 

Contudo, é relevante fazer uma ressalva, ainda que neste trabalho não tenha sido feita uma 
seção sobre a escala global, essa está presente em todas as escalas analisadas, haja vista que não há 
como descolar os fenômenos de segurança, principalmente os relacionados ao crime transnacional, 
de suas conexões globais.

2 As escalas podem ser utilizadas como método de procedimento. Contudo, devemos evidenciar que a Geografia carece de um conceito próprio 
de escala, sendo este apropriado da Cartografia. A escala cartográfica demonstra a representação do espaço como forma geométrica, enquanto a 
chamada escala geográfica exemplifica a representação da relação que as sociedades mantêm com esta forma geométrica (RACINE; RAFFESTIN; 
RUFFY, 1983).
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A ESCALA REGIONAL: SEGURANÇA NO CONE SUL

Destarte a influência da escala global nos assuntos de segurança, neste ensaio por razão das 
limitações do mesmo, optou-se por empregar a escala regional para a análise dos fenômenos de 
segurança. Pois como argumenta Pagliari (2009), com o fim da Guerra Fria, ganhou força a ideia 
de que as relações passariam a ser mais regionalizadas, haja vista o término da rigidez bipolar. 
Não obstante organizações regionais já existentes, como a Organização dos Estados Americanos 
(OEA), ou a Organização da Unidade Africana (OUA), quanto novas organizações surgiram para 
indicar o fortalecimento dos mecanismos regionais.

Dessa maneira, a região passou a ser cada vez mais importante para os Estudos de Segurança, 
como destacado por Barry Buzan, Ole Waever e Jaap de Wilde, para os autores a territorialidade 
é crucial em questões de segurança, destacando que a maioria das ameaças políticas e militares 
viajam mais facilmente entre curtas distâncias do que longas, ou seja, insegurança está geralmente 
associada com proximidade. Da mesma forma, que a maioria dos Estados temem mais seus vizinhos 
do que potências distantes (BUZAN; WAEVER; WILDE, 1998). Nesse sentido, os atores enfatizam 
que a segurança é um fenômeno relacional, o que faz com que a escala regional se torne primordial 
para compreender a segurança dos Estados.

Assim, Barry Buzan em parceria com Ole Waever avançou nos estudos de segurança regional em 
Regions and Power: the structure of International Security, com a proposição da Teoria dos Complexos 
Regionais de Segurança. Para os autores um Complexo Regional de Segurança se caracterizaria “por 
um conjunto de unidades cujos principais processos de securitização, dessecuritização ou ambos, 
são tão interligados que seus problemas de segurança não podem ser razoavelmente analisados ou 
resolvidos de maneira independente umas das outras” (BUZAN; WAEVER, 2003, p. 44).

Buzan e Waever ao observarem o Complexo Regional de Segurança da América do Sul 
constataram, por conta de dinâmicas de segurança sub-regionais distintas, a existência de dois 
subcomplexos o Andino e o do Cone Sul, baseando-se nos padrões de relacionamento entre os 
países sul-americanos. Os autores classificaram o subcomplexo Andino como formação de conflito 
(a interdependência surge do medo, rivalidade, e da mútua percepção de ameaça) e o do Cone Sul 
como regime de segurança (os Estados ainda se tratam como potenciais ameaças, mas estabelecem 
arranjos para reduzir o dilema de segurança entre eles).

O Cone Sul começa a avançar no sentido de um regime de segurança a partir da redução 
das tensões entre Brasil e Argentina em decorrência da resolução do conflito Itaipu-Corpus3, bem 
como arrefecimento da disputa geopolítica entre os dois países pela preponderância regional. Isto 
permitiu, assim, medidas de fomento de confiança entre os aparatos militares dos dois países 
(PAGLIARI, 2009) que deixaram de ter o país vizinho como principal hipótese de conflito.

Este processo de distensionamento acontecia simultaneamente à redemocratização nos dois 
países. Esta conjuntura permitiu, já durante o governo civil, que os presidentes José Sarney e Raúl 
Alfonsín tomassem medidas concretas para a cooperação entre Brasil e Argentina, com a assinatura 
em 1985 da Ata de Iguaçu (MATHIAS; GUZZI; GIANINNI, 2008). Este acordo foi importante para 
declarar a vontade em coordenar esforços na busca por uma maior integração, seja em questão 
de infraestrutura física ou comerciais e econômicas. Este processo de aproximação entre Brasil e 

3 Desde o final da década de 1960, Brasil e Argentina tinham divergências em relação ao aproveitamento do potencial energético de Itaipu.
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Argentina culminou no estabelecimento do Mercado Comum do Sul (Mercosul) em 1991, com a 
adesão do Uruguai e Paraguai, por meio do Tratado de Assunção. 

A institucionalização do Mercosul foi importante na aproximação entre os países do Cone Sul, 
ainda que tal arranjo tenha como principal finalidade as relações comerciais, avanços importantes 
em outras arenas foram alcançados como: as negociações para o combate conjunto à pirataria, a 
aprovação de tabelas de equivalência no ensino fundamental e médio, a adoção de políticas científicas 
e industriais comuns. Os avanços políticos mais significativos foram a criação do Parlamento do 
Mercosul e o Fundo de Convergência Emergencial, voltado à redução das assimetrias econômicas 
dentro do bloco (MATHIAS; GUZZI; GIANNINI, 2008). 

Como exposto, podemos observar que as relações no Cone Sul que eram marcadas pela 
rivalidade entre Brasil e Argentina passaram por um processo de distensionamento chegando a 
uma relação de parceria entre os vizinhos. Tal processo, ainda que o Mercosul não envolva questões 
de segurança e defesa permitiu, também, a aproximação entre as casernas dos países do Cone Sul, 
especialmente entre brasileiros e argentinos.

Nesse sentido, na década de 1990, as Forças Armadas brasileiras e argentinas começaram a 
realizar exercícios militares conjuntos e também aprofundaram o intercâmbio na área de educação 
militar, com o aumento no número de alunos e professores nos países vizinhos. Em 1997, foi 
assinado entre Buenos Aires e Brasília, o memorando “Mecanismo de Entendimento sobre Consulta 
e Coordenação em matéria de Defesa e Segurança”, confirmando a confiança mútua entre os militares 
de ambos os países e que indicava que qualquer iniciativa em matéria de Defesa e Segurança seria 
previamente acordada entre os dois governos (SAINT-PIERRE; WINARD, 2005 apud MATHIAS; 
GUZZI; GIANNINI, 2008). 

Estes processos de distensionamento e aproximação consolidaram o Cone Sul como uma zona 
de paz. Porém, se olharmos para a região considerando outros fatores que não apenas as guerras 
interestatais, veremos que a região não pode ser considerada tão pacífica. Embora, seja caracterizada 
pela ausência de guerras interestatais, a região não pode ser considerada uma zona de paz, mas, 
ao contrário, uma região de insegurança e violência regular (CEPIK; ARTURI, 2011). Dentro deste 
contexto, as chamadas novas ameaças passaram a ser o principal problema de segurança na região 
com destaque para o narcotráfico, imigração, tráfico de armas e pessoas, lavagem de dinheiro, 
terrorismo, comércio de carros e contrabando. Com efeito, haja vista a fragilidade institucional do 
Paraguai, no país a ilegalidade se instalou mais profundamente naquele país, passando a ser uma 
parcela significativa de sua economia, além de ameaçar as próprias estruturas estatais paraguaias. 

Nesse sentido, a fragilidade paraguaia intensificou seu intercâmbio em termos de segurança 
com os Estados Unidos, sendo estas atividades norte-americanas rotuladas como “humanitárias” 
por Washington, principalmente após a deposição do ex-presidente Fernando Lugo, A presença 
norte-americana no país levantou suspeitas em relação a possível instalação de uma base militar 
estadunidense no Paraguai.

Tal suposição causou desconfianças em Brasília. No entanto, os ministros das Relações 
Exteriores dos dois países resolveram o mal-entendido e o Brasil reconheceu a necessidade de 
um maior envolvimento nos problemas de segurança do país vizinho, propondo um acordo de 
defesa no Mercosul. 
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Dentro desta lógica, os dois países firmaram estratégias para combater o tráfico ilícito de 
drogas, bem como outros grupos organizados que atuam na fronteira. Além disso, o governo 
paraguaio solicitou ao presidente brasileiro linhas de financiamento para compensar as perdas 
pela diminuição da economia informal no país, diretamente vinculadas aos acordos regionais 
(MATHIAS; GUZZI; GIANNINI, 2008). 

No âmbito do Mercosul, a Decisão nº 16, voltada à segurança regional, reconhece a 
transnacionalidade do crime como uma ameaça à segurança regional e propondo a coadunação 
dos esforços para o seu combate, materializado no Sistema de Intercâmbio de Informações de 
Segurança do Mercosul (SISME) (MERCOSUL, 2006 apud DORFMAN, 2013).

Tais avanços são importantes para a criação de confiança, porém em termos substantivos, 
podemos observar que poucos passos foram dados no sentido de realmente criar uma visão 
cooperativa comum em defesa. Não obstante, a Argentina demonstra maior disposição que o Brasil 
em estreitar as relações de defesa na região. O Brasil, a despeito do discurso diplomático, ainda 
alimenta desconfianças e procura postergar qualquer decisão nessa matéria.

Ademais, estratégias conjuntas para o combate às ameaças irregulares que afetam a região 
têm sido tratadas secundariamente, principalmente por parte das autoridades brasileiras que têm 
apontado no sentido de estratégias que visam à introspecção e o fechamento das fronteiras como 
será visto na próxima seção.

A escala nacional: políticas de gestão dos espaços fronteiriços

O distensionamento nas relações entre Brasil e Argentina, bem como a redemocratização 
levaram a reformulação das ênfases em defesa no governo brasileiro. Abandonado o cenário de 
um conflito com o país vizinho, a política de defesa brasileira deslocou sua ênfase para o Norte 
do país, bem como cresceu a preocupação em relação à porosidade das fronteiras e ilícitos que 
penetram no país por meio destas.

Dessa maneira, ao longo dos anos 2000 é perceptível o aumento com a segurança das 
fronteiras no Brasil, bem como em outros países do mundo, diferentemente do otimismo durante 
a década de 1990, com a globalização e processos de integração, advogando o desaparecimento 
das fronteiras. Doravante, parece apontar para movimentos de fechamento das fronteiras com o 
aumento dos aparatos de vigilância, como expõem Rückert:

A utopia das fronteiras abertas no Mercosul, por exemplo, encontra-se em fase crítica tendo 
em vista a crise imposta às regiões fronteiriças, por exemplo, pelas redes de narcotráfico 
e do crime organizado. Além disto, as relações entre parceiros sul-americanos têm sofrido 
estremecimentos que podem colocar em risco os projetos de integração (RÜCKERT, 2013, p. 23).

Como essas ameaças irregulares se confundem com questões de segurança pública, e estas 
têm se colocado como um imperativo para os países da região, tendo em vista os altos níveis de 
violência e criminalidade, o governo brasileiro tem securitizado as políticas em relação às fronteiras 
do país. 

Segundo Dorfman (2013), as fronteiras brasileiras não aparecem hoje como uma questão 
de segurança nacional, mas de segurança pública. Tal percepção advém do fato que a fronteira é 
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percebida como uma zona periférica problemática por onde adentram ilícitos que trazem problemas 
de segurança pública para as zonas próximas ao litoral, dado que a maior parte da população 
brasileira habita nas zonas urbanas próximas ao litoral.

Segundo Adriana Dorfman (2013), implícito nesse discurso está a criminalização da 
fronteira, uma reconfiguração das regiões fronteiriças como lugares do crime. Não obstante tal 
movimentação teria a ver com o enfraquecimento da soberania estatal – por cima e por baixo por 
agentes transnacionais.

A crescente preocupação com as zonas de fronteira fez emergir uma agenda de segurança e 
defesa no Brasil concernente a este tema, com políticas que visam à gestão territorial destes espaços. 
Para Becker, “implícito na proposta de gestão do território está o reconhecimento da necessidade 
de identificar um nível de ação territorial”. Nesse sentido, o planejamento é um instrumento 
técnico para e centralizado de intervenção do Estado para ordenar o território segundo a política 
e a estratégia estabelecidas (BECKER, 1991). 

Nesse sentido, buscando estabelecer uma estratégia para gerir os territórios fronteiriços, em 
junho de 2011 foi lançado o Plano Estratégico de Fronteiras, tendo como objetivo geral a prevenção, 
controle, fiscalização e repressão dos delitos transfronteiriços e dos delitos praticados na faixa de 
fronteira brasileira (BRASIL, 2011). O Plano institui como seus objetivos:

I - a integração das ações de segurança pública, de controle aduaneiro e das Forças Armadas 
da União com a ação dos Estados e Municípios situados na faixa de fronteira; 

II - a execução de ações conjuntas entre os órgãos de segurança pública, federais e estaduais, 
a Secretaria da Receita Federal do Brasil e as Forças Armadas; 

III - a troca de informações entre os órgãos de segurança pública, federais e estaduais, a 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e as Forças Armadas; 

IV - a realização de parcerias com países vizinhos para atuação nas ações previstas no art. 1o; e 

V - a ampliação do quadro de pessoal e da estrutura destinada à prevenção, controle, fiscalização 
e repressão de delitos na faixa de fronteira (BRASIL, 2011).

Este plano prioriza investimentos em segurança e equipamento, criando órgãos articuladores 
e levando à contratação de efetivos policiais específicos para a fronteira, o estabelecimento de 
polícias fronteiriças etc. Pode-se considerar o plano como o marco da securitização das políticas 
para a fronteira brasileira (DORFMAN, 2013).

Assim, o crime é situado na fronteira e um discurso em que a segurança pública é o argumento 
central nas relações entre sociedade e Estado é instituído (GRUZCZAC, 2010 apud DORFMAN, 
2013).

Dentro do escopo do Plano Estratégico de Fronteiras, foi lançada a Operação Ágata sob a 
coordenação do Ministério da Defesa e Comando do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas 
(EMCFA). A execução cabe à Marinha, ao Exército e a Força Aérea Brasileira (FORÇA AÉREA 
BRASILEIRA, 2013). Além das Forças Armadas, participam da operação cerca de 30 agências nos 
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níveis federal, estadual e municipal, entre Ministérios, agências reguladoras e órgãos de fiscalização 
e segurança.

Ademais, as ações da Operação Ágata abrangem desde a vigilância do espaço aéreo até 
operações de patrulha e inspeção nos principais rios e estradas que dão acesso ao país. Mas também 
inclui assistência médica e odontológica junto às comunidades, povoadas e cidades isoladas 
(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013).

No ano de 2011, foram realizadas as Operações Ágata-1, no estado do Amazonas, Ágata-2, 
nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina e Ágata-3 nos estados do Mato Grosso 
do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre e Amazonas. Em prosseguimento, no ano de 2012, as 
Operações Ágata-4 que ocorreu nos estados do Amapá, Pará, Roraima e Amazonas, Ágata-5 nos 
estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, e Ágata-6 atuando 
em Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Acre. No ano de 2013, teve lugar a Ágata 7, a 
mais ambiciosa, pois esta compreendeu toda a faixa de fronteira do Oiapoque (Amapá) até o Chuí 
(Rio Grande do Sul).

Tabela – Operações Ágata 2011 e 2012

2011 2012
TOTAL

ÁGATA 1 ÁGATA 2 ÁGATA 3 ÁGATA 4

Efetivo de Militares

Navios

Embarcações

Viaturas

Aeronaves

Horas de voo

Recursos (em R$ milhões)

3.044

5

50

43

23

587

21,4

8.705

6

60

64

29

1.324

21,4

7.146

10

123

203

47

1.499

21,4

8.494

7

57

65

24

785

15,1

27.389

28

290

375

123

4.123

79,30

Fonte: LIVRO BRANCO, 2012.

A tabela acima exemplifica a magnitude das operações, com dados entre 2011 e primeiro 
semestre de 2012, expondo os recursos, pessoal envolvido, bem como o número de embarcações, 
veículos e aviões envolvidos nas operações. Dessa forma, podemos perceber com esses dados e a 
magnitude da Operação Ágata 7 que as zonas fronteiriças são uma prioridade para as autoridades 
brasileiras.

Outra ação empreendida no sentido de garantir a inviolabilidade das fronteiras foi a Operação 

Sentinela. Como exposto no relatório da Polícia Federal, “no eixo das ações emergenciais, foi criada a 

Operação Sentinela, coordenada pela Polícia Federal e formada pela Polícia Rodoviária Federal, Força 

Nacional de Segurança e Brigada Militar do Rio Grande do Sul” (POLÍCIA FEDERAL, 2012). Esta é uma 

operação permanente, ocorrendo o ano inteiro na faixa de fronteira, sendo esta a principal diferença da 

Operação Sentinela da Operação Ágata, pois ambas se valem de informações obtidas pelos respectivos 

setores de Inteligência, que compartilham seus dados entre si de modo a garantir o sucesso das operações 

(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013).
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A maior inovação em termos de gestão dos territórios fronteiriços foi o lançamento do Sistema 
Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON), lançado pelo governo brasileiro dentro 
da lógica de modernização das Forças Armadas Brasileiras, projeto destinado a Força Terrestre, 
visa dotar esta de meios para a presença efetiva na faixa de fronteira brasileira. Apesar de ser 
um projeto do Exército, envolverá uma complexa interação entre as diferentes forças (Exército, 
Marinha e Aeronáutica).

O SISFRON é um sistema de Comando e Controle, Comunicações, Computação, Inteligência, 
Vigilância e Reconhecimento (C4IVR) que abrangerá toda a faixa de fronteira terrestre brasileira, 
16.886 km, sendo esta composta por fronteiras com dez países (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2010).

Ainda de acordo com o Exército Brasileiro, o SISFRON permitirá o monitoramento, controle 
e atuação nas fronteiras terrestres, contribuindo para a inviolabilidade do território nacional, para 
a redução dos problemas advindos da região fronteiriça e para fortalecer a interoperabilidade, as 
operações interagências e a cooperação regional.

O SISFRON mostra claramente a tendência de fechamento e maior vigilância das fronteiras 
brasileiras, pois pela primeira vez o governo brasileiro investiu em um sistema de vigilância que 
visa cobrir toda a faixa de fronteira terrestre brasileira, bem como a importância da questão 
fronteiriça na agenda de defesa do país.

 A política brasileira para as fronteiras nos últimos anos foi destacadamente a política de 
defesa mais importante no Brasil (VAZ; CORTINHAS, 2013).

A escala local: o caso da Tríplice Fronteira

Mudando a escala podemos perceber com maior clareza como os problemas de segurança se 
manifestam.  Assim, ao olharmos para Tríplice Fronteira Argentina-Brasil- Paraguai, constituída 
pelas cidades gêmeas de Ciudad del Este (PAR), Foz do Iguaçu (BRA) e Puerto Iguazú (ARG), 
enxergamos quão graves e intrincados na vida cotidiana das populações locais estes fenômenos 
estão.

A Tríplice Fronteira é, basicamente, uma terra de imigrantes, tendo este processo se iniciado 
após a Guerra do Paraguai, pois boa parte da população paraguaia exigiu do governo daquele país 
incentivo para que imigrantes povoassem algumas regiões, em especial as fronteiriças (FERREIRA, 
2009). 

Após essa primeira onda de imigrantes, uma nova chegou na década de 1960, com o aumento 
do investimento em infraestrutura, preponderantemente por parte do Brasil, e a consequente 
maior movimentação de bens e mão de obra para a região (FERREIRA, 2009). 

Dessa forma, a população deste espaço é preponderantemente formada por imigrantes: sírio-
libaneses e chineses. Esta formação demográfica faz com que esta localidade tenha laços com outras 
regiões do mundo, principalmente ligados ao crime transnacional, tais fluxos escapam ao controle 
governamental, ultrapassando o limite das três cidades, uma vez que a Tríplice Fronteira polariza 
o núcleo logístico que integra o Nordeste Argentino, o Leste do Paraguai e o Oeste Paranaense e 
possui fortes conexões com a China, Taiwan e o Oriente Médio (ROSEIRA, 2011).

Tais conexões têm gerado preocupação nos governos dos três países, bem como por Washington 
dentro de uma lógica de Guerra às Drogas, como mostra o trecho abaixo de um documento do 



ENTENDENDO A SEGURANÇA FRONTEIRIÇA, UMA ABORDAGEM MULTIESCALAR... 871

diagramação: letra1@editoraletra1.com

Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 863-875. ISBN 978-85-63800-17-6

Departamento de Estado norte-americano, citado por Ferreira (2009, p. 177):

Os governos da Tríplice, Argentina, Brasil e Paraguai há tempo vêm se preocupando com o tráfico 
de armas e drogas, fraudes de documentos, lavagem de dinheiro e manufatura, e movimento 
de bens contrabandeados dentro da região. No início dos anos 90, eles estabeleceram um 
mecanismo para lidar com essas atividades ilícitas. Em 2002, sob convite deles, os Estados 
Unidos entraram no que se tornou o “Grupo 3+1 de Segurança da Tríplice Fronteira” para 
melhorar a capacidade dos três de lidar com o crime que cruza a fronteira e frustrar a lavagem 
de dinheiro e potenciais atividades de financiamento ao terrorismo.

O crime nestes locais passou a fazer parte da vida cotidiana dessas populações, bem como 
o controle nas fronteiras, criando assim maneiras de burlá-los, gerando assim um mercado para 
pessoas que trabalham passando mercadorias para o outro lado, evitando os controles aduaneiros4 
(CARNEIRO FILHO, 2012).

Salvador Raza (2014), evidencia que esta é uma fronteira altamente regulada, com pontos 
de passagem de produtos ilícitos e contrabando, relativamente eficazes em áreas povoadas. A 
eficiência dos fluxos ilegais se deve em grande parte aos altos níveis de corrupção nestes locais, 
sendo este mais grave no lado paraguaio, o que gera insegurança nas autoridades brasileiras em 
compartilhar informações com o país vizinho, como demonstrado em um documento confidencial da 
Embaixada dos Estados Unidos em Assunção publicado pelo site Wikileaks. Apesar de trabalharem 
em conjunto, brasileiros não confiam as autoridades paraguaias na hora de repassar dados sigilosos 
sobre o combate à criminalidade, pois informações compartilhadas já foram comprometidas 
(CARNEIRO FILHO, 2012).

Outro fator nesta equação é que a economia ilegal no Paraguai representa uma grande parcela 
da atividade econômica do país. A Tríplice Fronteira se caracteriza por ser uma área de forte 
dinamismo econômico, por conta do fluxo turístico e a presença de duas zonas francas – Puerto 
Iguazú e Ciudad del Este – esta última a terceira maior zona franca comercial do mundo, sendo assim 
uma receita importante para o Paraguai. Ademais, esta área conta com uma boa infraestrutura com 
redes aeroportuária, portuária e viária que são utilizadas por organizações criminosas para realizar 
toda sorte de tráfico e contrabando, utilizando-se, geralmente, pequenas aeronaves, furtadas em 
propriedades particulares brasileiras para o transporte dos entorpecentes. O dinheiro gerado por 
esses fluxos ilegais é “lavado” pelas redes criminosas no comércio de Ciudad del Este.

Ademais, a Tríplice Fronteira é um dos principais corredores para o tráfico internacional 
de drogas e abastecimento do mercado brasileiro. Após a entrada, principalmente pela fronteira 
com Paraguai (importante produtor de maconha), esta se interioriza dentro do Brasil. E mais 
recentemente, este espaço, também passou a integrar a rota do tráfico internacional de cocaína. 
O contrabando, também é intenso nesta área, facilitado pela porosidade das fronteiras, na contra 
mão dos esforços das autoridades, principalmente brasileiras que vêm aumentando a vigilância 
nas fronteiras, a porosidade ainda é grande. 

4 Tal prática também se dá em função do limite de compras de 300 dólares a cada 30 dias por pessoa. Para burlar tal controle é comum a falsi-
ficação de documentos, utilizados por atravessadores de mercadorias “laranjas” que chegam a ter 10 carteiras de identidade para mostrar na 
Receita Federal (CARNEIRO FILHO, 2012).
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A porosidade da fronteira ao contrabando de bens (carros equipamentos) e de commodities (café 
e soja), principalmente contrabandeadas para o Paraguai. O total de entrada de contrabando 
“made in China” de equipamentos eletrônicos (gadgets) falsificados é muito grande, mas ainda 
é menor em relação ao fluxo (invisível) de saída ilegal de produtos agrícolas para o Paraguai, 
evitando tributos, retornando como produtos legalizados (uma lavagem de mercadoria na 
base da lavagem de dinheiro) para serem exportados pelos portos brasileiros, sob relações 
bilaterais Brasil-Paraguai endossadas por acordos comerciais internacionais (RAZA, 2014: 71).

 Outra forma de contrabando comum nesta zona é o chamado “contrabando formiga”, onde 
habitantes locais tiram seu sustento atuando como “sacoleiros” e “laranjas”. Estas pessoas são 
tratadas como contraventores pela polícia brasileira e constantemente são alvos da fiscalização 
da prefeitura de Foz do Iguaçu, sendo ainda impedidos de exercer o comércio ambulante e muitas 
vezes têm suas mercadorias apreendidas pela Receita Federal e pela Polícia Federal (PONTES, 
2009 apud CARNEIRO FILHO, 2012).  

O contrabando de cigarros é uma das principais atividades das redes criminosas locais. O 
Paraguai produz 65 bilhões de cigarros por ano. Deste total, é destinado ao mercado irregular 
brasileiro cerca de 90%, o que representa uma perda de bilhões de reais aos cofres públicos brasileiros 
com impostos (CARNEIRO FILHO, 2012).

Outro problema de segurança referido a esta zona, ainda que não haja comprovações 
substantivas é a atividade de grupos terroristas, devido à forte presença de sírio-libaneses nestes 
locais, por parte das autoridades norte-americanas.

Os Estados Unidos mantêm a preocupação de que simpatizantes do Hezbollah e do Hamas 
estejam levantando fundos na Tríplice Fronteira, participando de atividades ilícitas e solicitando 
doações de simpatizantes dentro da numerosa comunidade muçulmana na região. Não há 
informação concreta, porém, de que estes ou outros grupos extremistas islâmicos tenham 
uma presença operacional na Tríplice Fronteira (U.S.D.S, 2008).

Entretanto, apesar da pressão de Washington em relação à suposta ligação da população 
muçulmana com o terrorismo este tema não entrou na agenda de segurança dos três países para 
esta zona fronteiriça. Argentina, Brasil e Paraguai têm como enfoque na região o combate à 
criminalidade transnacional.

Nesse sentido os três países têm realizado operações individuais e conjuntas na Tríplice 
Fronteira dentre as quais podemos citar: a Operação Advento em 2009, que contou com o apoio 
dos órgãos de segurança pública que atuam da divisa entre Paraná e Paraguai; a Operação Ágata 
5 e Agatá 7. Em maio deste ano a Polícia Federal, a Polícia Nacional do Paraguai e a Gendarmeria 
Nacional da Argentina desenvolveram o Comando Tripartite de fiscalização concomitante.

Na esteira dos preparativos para a Copa do Mundo, também, foi realizada uma operação na 
Tríplice Fronteira, a Operação Copa, na qual foi reforçado o efetivo da Polícia Rodoviária Federal 
para incrementar a fiscalização nesta zona.

Tendo em vista a intensa relação entre os países que formam a Tríplice Fronteira, esta é 
uma área de densa rede de diplomacia, forças policiais e instalações militares, bem como de bases 
povoadas com profissionais de carreira em defesa e segurança (RAZA, 2014).
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Esta rede tende aumentar com a implementação do SISFRON, com o reforço dos batalhões 
de fronteira, bem como de uma ampla rede de radares. Ainda temos que considerar que esta zona 
com uma grande e sofisticada rede de comunicações ligada a robustos satélites e torres de transição 
e extensa rede de fibra óptica (chegando ao ponto de retorno mínimo, por conta da crescente 
deterioração dos cabos e do desempenho óptico de transição – eles estão ficando velhos) que 
apóiam uma Internet intensa e o tráfego de telecomunicações (RAZA, 2014).

Para uma maior vigilância deste espaço a Polícia Federal Brasileira foi equipada com um 
Veículo Aéreo Não Tripulado (Vant), fabricado em Israel. Contudo, o equipamento necessita de 
autorizações periódicas da Força Aérea Brasileira para ser utilizado, causando uma subutilização 
do potencial de vigilância deste. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como pudemos observar a medida que aproximamos a escala os problemas de segurança se 
tornam mais evidentes e mais dramáticos, pois conseguimos enxergar como estes afetam o dia-
a-dia das populações locais. Por outro lado a escala regional nos permite compreender as relações 
entre os países, tendo em vista que uma possível política colaborativa em uma área de fronteira 
envolve a relação bilateral entre os vizinhos e no caso de uma Tríplice Fronteira, a relação entre 
os três países. 

Dessa forma, podemos perceber que as relações no Cone Sul que já foram marcadas pela 
rivalidade, passaram por um processo de distensionamento chegando a arranjos de integração e 
confiança entre os aparatos militares da região, permitindo assim, a cooperação em defesa na região.

Contudo, esta cooperação ainda se mostra mais no nível político-diplomático do que operacional 
e não envolve ameaças irregulares, o que leva a inefetividade desta em termos substantivos, haja 
vista que os principais problemas de segurança na região estão ligados as chamadas novas ameaças, 
preponderantemente de caráter transnacional, com redes que se estendem pelas fronteiras dos 
países, gerando assim, a necessidade de saídas colaborativas.

Dessa maneira, ao observarmos o processo de integração na região, constatamos que uma 
agenda de cooperação transfronteiriça em matéria de defesa não entrou na pauta, apesar da clara 
necessidade. Assim, a cooperação transfronteiriça em defesa na região tem acontecido de maneira 
pontual e sem um arcabouço institucional para a sua gestão. Tem-se que pontuar a existência 
de vários sistemas jurídicos no espaço fronteiriço também, sendo um entrave para o combate à 
criminalidade neste local. 

A despeito do imperativo de articulação entre autoridades argentinas, brasileiras e paraguaias, 
as políticas brasileiras para as franjas fronteiriças apontam na direção contrária, sendo estas 
securitizadas com o crescente fechamento destas, principalmente por meio do crescimento dos 
aparatos de vigilância. Contudo, políticas introspectivas baseadas em visões tradicionais de defesa 
do território têm se mostrado pouco efetivas, tendo em vista que estas são desterritorializadas.

Neste sentido, cabe ressaltar que o compartilhamento dos dados que serão gerados pelo 
SISFRON não entrou ainda na pauta de conversação entre o Brasil e seus vizinhos, o que poderia ser 
uma importante ferramenta para a cooperação.  Em primeiro lugar porque ondas eletromagnéticas 
invariavelmente podem violar o território desses, tendo em vista que elas se estendem por todo 
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o ambiente até serem refletidas de volta, além do fato de que um radar eficiente deve detectar 
ameaças para além da fronteira (RAZA, 2014).

Dessa forma, o aumento da preocupação com as fronteiras no Brasil também abre novas 
possibilidades de cooperação que necessitam seriamente ser consideradas por Brasília para um 
combate efetivo aos problemas fronteiriços.

Não obstante, na construção de um regime multilateral de fronteira, é importante reconhecer, 
como destacado por Salvador Raza (2014), que uma política de fronteira deve levar em consideração 
especificidades que definem as relações entre os Estados envolvidos, dessa forma não é possível 
que a formulação de estratégias one-size-fits-all, uma vez que não existem zonas de fronteira iguais. 
Entretanto, ainda que cada contexto fronteiriço guarde particularidades, existem princípios gerais 
que orientam a segurança das fronteiras.

Assim, é importante notar que o desenvolvimento de políticas para territórios fronteiriços 
deve ser um vetor para ampliar as oportunidades de iniciativas de cooperação regional. Dessa forma 
a formulação de políticas de fronteiras efetiva demanda que as ameaças nas franjas fronteiriças 
sejam claramente identificadas e delimitadas, bem como a melhor maneira de lidar com estas, 
pois de outra forma observamos o dispêndio desnecessário de recursos, principalmente tendo 
em vista à realidade brasileira, onde o gasto em defesa deve ser claramente planejado, uma vez 
que os recursos são escassos em um país com necessidades de bem-estar urgentes. Não obstante, 
é necessária uma compreensão dos atributos necessários para uma política fronteiriça, pois de 
outra forma se incorre no risco de gastar mais dinheiro para continuar fazendo a mesma coisa, 
esperando resultados melhores.
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RESUMO. Este estudo aborda a presença de alunos (i)migrantes fronteiriços uruguaios em uma instituição escolar pública 
brasileira, localizada na cidade brasileira de Sant’Ana do Livramento, RS. O objetivo foi conhecer a representatividade 
e o perfil destes alunos (i) migrantes fronteiriços, a partir da perspectiva legal, que regulamenta o seu ingresso na 
instituição educativa (Lei Nº 6.815, de 19 de Agosto de 1980, a qual regulamenta a situação jurídica do estrangeiro no 
Brasil e Decreto N° 5.105, de 14 de Junho de 2004, o qual promulga o Acordo entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai para Permissão de Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais 
Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios, de 21 de agosto de 2002). Esta pesquisa se caracteriza como um estudo de caso 
quantitativo-descritivo (YIN, 2010), que utilizou como técnica de levantamento de dados a pesquisa documental (GIL, 
2010, consultando as informações disponíveis no arquivo de matrículas da instituição escolar. Foram pesquisadas 
802 fichas de matrículas de alunos pertencentes às modalidades de ensino fundamental e médio referentes ao ano 
de 2011, observando os documentos: certidão de nascimento dos alunos; comprovante de residência; documento 
de identidade apresentado; e, em caso de transferência, a origem dos estudos cursados e o documento apresentado 
à escola para a realização da matrícula para estabelecer o número de alunos que tem vínculos com o Uruguai. Como 
resultado obteve-se que, os alunos uruguaios matriculados na escola, não configuram uma representatividade elevada 
em relação ao número total de estudantes da instituição. Em compensação é elevada a participação de alunos que 
mantém vínculos, de diferentes naturezas, com o Uruguai, estes representam quase 20% do total de educandos. 
O perfil destes (i)migrantes demonstra que a maioria possui vínculos consangüíneos com uruguaios, sendo filhos 
de pai e/ou mãe uruguaios; 43 estudantes moram no Uruguai e estudam na instituição; 25 alunos ingressaram na 
escola transferidos do sistema educativo uruguaio. Com este estudo foi possível perceber que os diferentes marcos 
normativos,  que legalizam a presença destes alunos na instituição escolar, cumprem  apenas o papel de “abrir as portas” 
nas escolares públicas para os alunos imigrantes, estes não se referem a forma como as instituições escolares devem 
prosseguir para acolher estes alunos e desenvolvê-los considerando as suas especificidades culturais. Os habitantes 
desta fronteira  convivem com a tênue linha que divide a legalidade e a ilegalidade no território, o que se reflete nas 
relações cotidianas e nos centros educacionais, como demonstra neste estudo.  

Palavras-chave. Educação, Legislação, Fronteira.

ABSTRACT. This study addresses the presence of students (i) Uruguayan border migrants in a Brazilian public school 
institution, located in the Brazilian city of Santana do Livramento, RS. The aim was to study the representation and the 
profile of these students (i) border migrants, from the legal perspective, which regulates his admission in educational 
institution (Law No. 6815, of August 19, 1980, which regulates the legal status of in Brazil and abroad Decree N ° 
5105 of 14 June 2004, which promulgates the Agreement between the Government of the Federative Republic of 
Brazil and the Government of the Republic of Uruguay for Residence Permit, Work Study and the National Border 
Brazilians and Uruguayans of August 21, 2002). This research study is characterized as a quantitative-descriptive 
case (Yin, 2010), which used as a technique for data collection to document research (GIL, 2010) referring to the 
information available in the enrollment of the school file. 802 records were searched enrollment of students belonging 
to the modalities of primary and secondary education for the year 2011, noting the documents: birth Certificate 
students, proof of address, identity document presented, and, in case of transfer, the origin of studies and routed 
the document presented to the school to perform the file to set the number of students who have ties with Uruguay. 

FRONTEIRAS: UM CONSTANTE DESAFIO TERRITORIALEIXO IV
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As a result it was found that, Uruguayan students enrolled in school, do not set a high representation in relation to 
the total number of students institution. compensation is high in the participation of students who maintain links 
of different natures, with Uruguay, they represent almost 20% of total students. The profile of these (i) shows that 
most migrants have consanguineous ties with Uruguayans, being children of a father and / or mother Uruguayans; 
43 students live in Uruguay and study at the institution; 25 students entered school transferred from Uruguayan 
educational system. With this study it was revealed that the different regulatory frameworks, legalizing the presence 
of these students in the school, meet only the role of “open doors” in public school for immigrant students, they do 
not refer to how educational institutions should continue to welcome these students and develop them considering 
their cultural specificities. The inhabitants of this frontier live with the fine line that divides the legality and illegality 
in the territory, which is reflected in everyday relations and educational centers, as this study demonstrates. 

Keywords. Education, Law, Border.

INTRODUÇÃO1

Este estudo se desenvolve na chamada “Fronteira da Paz”, que é formada pelas cidades de 
Sant’Ana do Livramento, no Brasil, e Rivera, no Uruguai. As cidades apresentam ligações históricas 
muito fortes e, desde que foram fundadas, um intenso trânsito migratório diário entre a sua 
população é observado na localidade. Estas dividem um espaço físico urbanizado ininterrupto, 
que pelo caráter internacional da urbanização adquire o status de Conurbação Binacional. Em 
razão desta característica, o controle migratório é dispensável para a circulação de pessoas no 
núcleo urbano de ambas as cidades. Os postos oficiais para tal finalidade encontram-se afastados 
da línea de demarcação da fronteira internacional. Tal especificidade viabiliza a livre circulação 
de pessoas nestes territórios influenciando a incidência de uma miscigenação entre os indivíduos 
que habitam a região, tornando comum que, na Fronteira da Paz, as famílias tenham composição 
binacional, com indivíduos nascidos no Brasil e no Uruguai.

Os fronteiriços de Santana do Livramento e Rivera atravessam a linha divisória para trabalhar, 
estudar, procurar atendimento médico, educacional ou, simplesmente, visitar familiares e amigos. 
Esta realidade diferenciada exigiu das autoridades de cada país, um olhar especial, traduzido 
em políticas públicas voltadas ao atendimento das demandas específicas da região. Conforme 
disponibilizado no domínio eletrônico do Ministério das Relações Exteriores, na Divisão de 
Atos  Internacionais, Brasil e Uruguai vêm firmando, ao longo do tempo, uma série de Acordos e 
Tratados bilaterais que tratam de regulamentar situações específicas de fronteira (MRE, 2014). 
As regiões fronteiriças, além de conviver com uma realidade singular, necessitam se adequar às 
diferentes legislações (nacionais e binacionais) que vigoram na região. 

É importante notar que, uma vez respeitados os pré-requisitos necessários e realizados todos 
os trâmites legais, o estrangeiro tem seus direitos assegurados pela legislação que o protege - seja 
no Brasil ou no Uruguai - podendo usufruir de serviços públicos no país que o acolhe, como os que 
se referem a serviços básicos de saúde e educação. Asseguram este direito, leis de âmbito nacional, 

1 Este artigo deriva do Trabalho de Conclusão de Curso em Administração intitulado:” Impacto da Legislação sobre Estrangeiros na Gestão de 
uma Instituição de Ensino localizada na Conurbação Binacional Rivera-Livramento”, apresentado à Universidade Federal do Pampa, em 2012.

FRONTEIRAS: UM CONSTANTE DESAFIO TERRITORIAL



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 876-888. ISBN 978-85-63800-17-6

Bardesio & Cassanego Júnior878

diagramação: letra1@editoraletra1.com

(CF; Lei 6.815/80)2, binacional (Decreto 5.105/2004)3 e multinacional (Mercosul educacional)4, 
além de recomendações de nível mundial, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Ao considerar as peculiaridades legais e culturais que se apresentam na região da fronteira 
entre Brasil e Uruguai, este trabalho se desenvolveu com o objetivo de conhecer a representatividade 
e o perfil de alunos migrantes fronteiriços de uma tradicional escola da cidade brasileira de Sant’Ana 
do Livramento, a partir da perspectiva legal que regulamenta o seu ingresso na instituição. 

PERSPECTIVA LEGAL

Neste trabalho a perspectiva legal representa a síntese das principais disposições legais acerca 
do direito à educação, em diferentes níveis. A partir destes, analisa-se a situação dos migrantes 
fronteiriços em Sant’Ana do Livramento. A continuação apresenta-se um retrospecto de disposições 
internacionais que tratam da educação.

Disposições Internacionais sobre o Direito a Educação

A educação é considerada essencial para a formação da sociedade. Por esse motivo, ao longo 
do tempo, a questão educativa esteve, e continua estando, presente nos debates políticos nacionais 
e internacionais. Como resultado destes debates, tem-se, por exemplo, a discussão do tema em 
encontros e convenções e a firma de pactos e acordos no âmbito internacional. Os quais reforçam 
o desejo, de diferentes países, de que a educação seja um direito de todos e que proporcione o 
pleno desenvolvimento do educando a partir do respeito das liberdades individuais. O resultado 
de alguns destes debates pode ser observado no quadro 1. 

O documento mais importante que aborda, em âmbito internacional, o direito à educação 
é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, firmado em 1948. Esta declaração reconhece a 
educação como um direito de todos. Sendo este, o preceito básico de todas as disposições nacionais 
e internacionais firmadas posteriormente. As quais, passaram a abordar situações específicas, 
antes subentendidas dentro da lógica “educação para todos” de modo “igualitário”.

 Em 1968, com a Convenção Relativa à Luta Contra a Discriminação no Campo do Ensino, 
pela primeira vez, foi tratada de forma explícita a específica situação dos estrangeiros dentro dos 
sistemas educativos. O artigo IV da convenção dispõe que aos estrangeiros cabe a mesma educação 
que os nacionais do país em que ele se estabeleceu. Mais a diante em 1990, é possível destacar o 
artigo 29 da Convenção sobre os Direitos da Criança, que entre outros preceitos relacionados à 
perspectiva de direito a educação dos estrangeiros, realça aspectos como: o respeito à identidade 
cultural, aos valores nacionais do país que o acolhe e aos de seu país de origem. Em um contexto 
mais recente, a partir da década de 2000, as diferentes convenções realizadas e pactos firmados, 

2 Constituição Federal de 1988 e Estatuto Jurídico do estrangeiro no Brasil de 1980 são exemplos de Legislações brasileiras que consideram os 
direitos dos estrangeiros, mas não são as únicas nem as primeiras. A primeira legislação especifica para o estrangeiro no Brasil foi o Dercreto-lei 
nº. 406, de 4 de maio de 1938, que dispõe sobre a entrada de estrangeiros no território nacional.

3 Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai para Permissão de Residência, Estudo 
e Trabalho a Nacionais Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios é apenas um dos muitos acordos celebrados entre os países que abrange a questão 
fronteiriça e os seus habitantes. A lista completa de acordos e tratados celebrada entre os países pode ser visualizada no site:  http://www.
itamaraty.gov.br

4 Protocolo de integração educativa e reconhecimento de certificados, títulos e estudos de nível primário e médio não técnico (Mercosul/cmc/
dec. Nº 4/94), documento firmado entre os países integrantes do MERCOSUL, entre eles o Brasil, para tratar da integração educativa entre os 
países membros, tendo em vista que a educação é um fator fundamental no processo de integração regional.
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corroboraram com as disposições acordadas anteriormente, estas serviram para debater as atuais 
demandas e traçar estratégias para o alcance de uma educação para todos. 

De modo geral, os acordos e pactos estabelecidos ao longo do tempo primam pelo acesso a 
educação de todos e todas, mas, não dispõem de recomendações aos centros educativos sobre como 
atender a necessidades específicas que possam ser apresentadas pelos alunos, ou sugestões para 
utilizar a presença da diversidade como instrumento de contribuição para a escola, seus alunos e 
os métodos de aprendizagem. Do mesmo modo, se observa esta carência nas legislações de âmbito 
nacional, como os observados na Lei nº 6.815 que trata da situação jurídica do estrangeiro no 
Brasil e é apresentada a continuação.

Quadro 1 - Disposições Internacionais sobre a Educação

ANO DOCUMENTO CONTEÚDO PONTOS DESTACADOS NO DOCUMENTO

1948
Declaração Universal 

dos Direitos Humanos
Artigo

26

Toda pessoa tem direito à instrução [...]. (Artigo XXVI)
A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da 
personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos 
humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a 
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos 
raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em 
prol da manutenção da paz. (Artigo XXVI)(grifo nosso)

1966

Pacto Internacional dos 
Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais

Artigo
13 e 14

Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda 
pessoa à educação. Concordam em que a educação deverá visar o 
pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de sua 
dignidade e fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades 
fundamentais. Concordam ainda em que a educação deverá capacitar 
todas as pessoas a participar efetivamente de uma sociedade livre, 
favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações 
e entre todos os grupos raciais, étnicos ou religiosos e promover as 
atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. (Artigo 
XIII)(grifo nosso).

1968

Convenção relativa 
a luta contra a 

discriminação no 
campo do ensino

Todo o documento
Conceder aos estrangeiros que residirem em seu território o mesmo 
acesso ao ensino que o concedido aos próprios nacionais (Artigo IV, e)
(grifo nosso)

1990
Convenção sobre os 
direitos da criança

Artigos
28 e 29

Imbuir na criança o respeito aos seus pais, à sua própria identidade 
cultural, ao seu idioma e seus valores, aos valores nacionais do país 
em que reside, aos do eventual país de origem, e aos das civilizações 
diferentes da sua (Artigo 29, e)(grifo nosso)

2000

Declaração de Dakar. 
Educação para todos.
(Cúpula Mundial de 

Educação)

Todo o documento

Assegurar que as necessidades de aprendizagem de todos os jovens 
e adultos sejam atendidas pelo acesso eqüitativo à aprendizagem 
apropriada, à habilidades para a vida e à programas de formação para a 
cidadania (Art. VII, III)(grifo nosso)

Fonte: Viera (2012).
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A situação legal do estrangeiro no Brasil

  No Brasil, a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980 define a situação jurídica do estrangeiro 
no país e cria o Conselho Nacional de Imigração, regulamenta uma série disposições acerca da 
entrada, admissão, saída, retorno, documentação, direitos e deveres do estrangeiro no território 
brasileiro. Esta lei foi regulamentada pelo Decreto nº 86.715, de 10 de dezembro de 1981, e 
substituindo o Decreto-Lei nº 941, de 19695. Conforme a legislação em vigor “em tempos de paz, 
qualquer estrangeiro poderá (...) entrar e permanecer no Brasil e dele sair, resguardados os interesses 
nacionais” (Art. 1º, BRASIL: 1981) sendo condicionados a eles, os interesses nacionais, a concessão 
de visto, sua prorrogação ou transformação (Art. 3º, BRASIL, 1981). Dessa forma, o estrangeiro 
que pretenda entrar legalmente no território brasileiro, fica sujeito à concessão de um visto de 
autorização, o qual poderá ser concedido, em diferentes modalidades (trânsito, turista, temporário, 
permanente, de cortesia, oficial e diplomático), após a constatação de critérios específicos.

 Além destas, existe a possibilidade de naturalização, previsto na Lei nº 6.815/80 e na 
Constituição Federal (1988). Neste caso, o estrangeiro que cumprir com os requisitos legais 
exigidos adquire a nacionalidade brasileira, situação que o deixa, do ponto de vista legal, em 
condição igualitária6 com aqueles que nasceram no território brasileiro. Os direitos e deveres do 
estrangeiro devem respeitar o estabelecido na Constituição Federal, conforme o Art. 95 da Lei nº 
6.815 “O estrangeiro residente no Brasil goza de todos os direitos reconhecidos aos brasileiros, nos 
termos da Constituição e das leis”.  Ao consultar os termos constitucionais, tem-se a prevalência 
do principio de igualdade, explicitada no artigo 5º da seguinte forma: “Todos são iguais perante a 
lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade” 
(BRASIL, 1988). A Constituição (1988) ainda assegura os chamados direitos sociais, compreendidos 
como o direito a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados que, por conseguinte, são estendidos 
também aos estrangeiros.

O artigo 97 da Lei nº 6.815/80 outorga ao estrangeiro a permissão para exercer atividade 
remunerada e matricular-se em estabelecimento de ensino. Esta confere ao estrangeiro, o direito de 
usufruir, entre outros, da prestação de serviços públicos básicos da mesma forma que os cidadãos 
nascidos no território brasileiro. Ainda, previsto nesta lei, tem-se a regulamentação da realidade 
específica das zonas de fronteira no território brasileiro. O artigo 21 da Lei nº 6.815/80 dispõe que, 

ao natural de país limítrofe, domiciliado em cidade contígua ao território nacional, respeitados 
os interesses da segurança nacional, poder-se-á permitir a entrada nos municípios fronteiriços 
a seu respectivo país, desde que apresente prova de identidade (BRASIL, 1980)

5 RET. 20/10/1969; lei 5.726, de 29/10/1971: altera art. 81. (revogada);lei 6.262, de 18/11/1975: altera pars. 1 e 3 do art. 132. (revogada);revo-
gado pela  lei 6.815, de 19/08/1980 (vigente)

6 Sendo-lhes impedidos apenas os direitos de concorrer a cargos políticos (I - de Presidente e Vice-Presidente da República; II - de Presidente 
da Câmara dos Deputados; III - de Presidente do Senado Federal) e cargos de confiança (IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal; V - da 
carreira diplomática; VI - de oficial das Forças Armadas).
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Esta permissão é válida, para o estrangeiro que pretenda exercer atividade remunerada ou 
freqüentar estabelecimento de ensino nos municípios fronteiriços. Nestas condições, poderá ser 
concedido um documento especial, que o caracteriza como fronteiriço e, quando for o caso, carteira 
de trabalho e previdência social. Entretanto, este documento não outorga o direito de residir ou 
afastar-se dos limites territoriais dos municípios de fronteira (BRASIL, 1980). 

As disposições constantes nesta Lei, ao considerar a zona de fronteira entre Brasil e Uruguai, 
tiveram as suas prerrogativas estendidas pelo estabelecido no Acordo Bilateral para a Permissão 
de Residência, Estudo, e Trabalho a Nacionais Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios, em vigor 
desde 2004, uma vez que este acordo confere ao fronteiriço, direito de residência. Na continuação, 
apresenta-se o referido acordo de forma mais ampla.

Acordo Permissão Residência, Estudo e Trabalho

Em 21 de agosto de 2002 foi celebrado o Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai para Permissão de Residência, Estudo e Trabalho a 
Nacionais Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios, o qual entrou em vigor através do decreto N°  5.105, 
de 14 de junho de 2004. Resultado de uma nítida tentativa das autoridades de regulamentar ações 
cotidianas das regiões fronteiriças de sua abrangência7, o acordo reconhece e legitima necessidades 
específicas das populações fronteiriças. Ele concede permissão para ingressar, residir, estudar e 
trabalhar na localidade fronteiriça do país vizinho e prevê ações específicas respeito à previdência 
social e a concessão de documento especial de fronteiriço a estrangeiros residentes em localidades 
fronteiriças (BRASIL, 2004). 

Este acordo é o reconhecimento das autoridades do Brasil e do Uruguai de que “as fronteiras 
que unem os dois países constituem elementos de integração de suas populações”, ao mesmo 
tempo em que a firma de um pacto desta natureza representa “o desejo de acordar soluções 
comuns com vistas ao fortalecimento do processo de integração entre as Partes” (BRASIL, 2004).  
O referido acordo, também, elucida a importância de contemplar soluções deste caráter através de 
instrumentos jurídicos de cooperação em áreas de interesse comum, como a circulação de pessoas 
e o controle migratório (BRASIL, 2004).

A principal disposição do referido acordo foi à criação do Documento Especial de Fronteiriço 
(DEF). O DEF concede ao solicitante a permissão necessária para residir e/ou desenvolver atividade 
de subsistência ou estudantil no limite de até 20 km da faixa de fronteira do país vizinho nas 
localidades de abrangência do acordo. No período de realização desta pesquisa não havia dados 
relativos ao número de expedições do documento, disponibilizados publicamente, motivo pelo 
qual se recorreu aos órgãos competentes para requerer tal informação. Assim, de acordo com 
dados fornecidos aos pesquisadores, pela Política Federal de Sant’Ana do Livramento, em 31 
de agosto de 2010 e por documento expedido pela Dirección Nacional de Migración, cedido pelo 
Consulado Brasileiro no Uruguai aos pesquisadores em Setembro de 2010, nas cidade de Sant’Ana 
do Livramento (Brasil) e Rivera (Uruguai), desde o período de entrada em vigor do acordo até o 
ano de 2010 as emissões de DEF foram as seguintes:

7 As disposições do referido acordo abrangem as cidades de: Chuí (BR)/Santa Vitória do Palmar(UY); Jaguarão (BR)/Rio Branco (UY); Aceguá 
(BR)/Aceguá (UY); Sant’Ana do Livramento (BR)/Rivera (UY); Quaraí (BR)/Artigas (UY) e Barra do Quaraí (BR)/Bella Unión (UY).
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Tabela 1 - Histórico estatístico de emissões do DEF nas cidades de Sant’Ana do Livramento e Rivera

NÚMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS

País/Ano 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Brasil – S. do Livramento 113 25 210 173 292 397 245a 1455

Uruguai – Rivera 108 38 39 59 23 5 14b 286

Total de Emissões 221 63 249 232 315 402 259 1741

Fonte: Viera (2012)
aNúmero de DEF expedidos até 31 de agosto de 2010; bNúmero de DEF expedidos até 28 de Julho de 2010.

É considerável o número de pessoas residentes na fronteira da Paz que possuem o DEF, 
consequentemente estas podem exercer o direito de morar, trabalhar ou estudar no país vizinho. 
Por sua vez, o número de uruguaios que procura por esse direito é superior ao número de brasileiros. 
Ressalta-se que os órgãos responsáveis pela emissão do DEF, tanto em Sant’Ana do Livramento 
(Brasil) como em Rivera (Uruguai), não possui registros sobre a intencionalidade com a qual o 
fronteiriço procura tramitar o documento. 

Este acordo e o DEF representam um importante avanço nas relações bilaterais entre Brasil e 
Uruguai e, principalmente, um mecanismo facilitador e regulamentador do cotidiano fronteiriço. 
Mas, para além de todas as regulamentações até aqui apresentadas, tem-se ainda disposições 
específicas, criadas a partir de uma demanda local para a cidade de Sant’Ana do Livramento, como 
mostrado a continuação.

Especificidades da legislação local

A partir de uma demanda local, o Ministério Público Estadual emitiu uma recomendação 
oficial à 19º Coordenadoria Regional de Educação da cidade de Sant’Ana do Livramento em 27 de 
fevereiro de 2002, a respeito da realização de matrícula em instituição de ensino pública de alunos 
de nacionalidade uruguaia, residentes no Brasil. A seguir consta o conteúdo do documento:

[...] solicito a vossa Senhora que seja recomendado as direções dos estabelecimentos 
de ensino no sentido do recebimento de matriculas de alunos de nacionalidade 
uruguaia, residentes no Brasil, sobretudo as referentes ao ensino fundamental, ainda que 
desacompanhados da documentação pertinente, em especial da carteira de estudante 
estrangeiro, ante as disposições constantes no ECA e que asseguram todas as oportunidades 
e facilidades a criança e ao adolescente a fim de garantir direitos fundamentais, a exemplo do 
direito a educação (Of. Nº08/02 – 2º PJCiv – IJ) [grifo nosso].

Esta recomendação reconhece e legitima a realidade fronteiriça e suas especificidades. 
A dispensa de documento para a admissão da criança uruguaia em estabelecimento de ensino 
brasileiro demonstra que a fronteira é, de fato, um contexto diferenciado e que as leis existentes, 
ainda não conseguiram legalizar a prática cotidiana da localidade em toda a sua abrangência.



PECULIARIDADES DA EDUCAÇÃO NA FRONTEIRA BRASIL-URUGUAI... 883

diagramação: letra1@editoraletra1.com

Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 876-888. ISBN 978-85-63800-17-6

METODOLOGIA 

Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso quantitativo-descritivo (GIL, 2010; YIN, 
2010) realizado em uma tradicional escola pública de Santana do Livramento. RS, Brasil, devido ao 
fato desta localizar-se geograficamente próximo a linha de demarcação de fronteira internacional, 
distância geográfica que viabiliza a procura de migrantes fronteiriços em obter educação nesta 
escola. A pesquisa foi desenvolvida a partir de informações disponibilizadas pela direção da escola 
através da permissão para pesquisa no arquivo de matrículas da mesma. A partir desta permissão 
foi realizada uma pesquisa documental (GIL, 2010) durante o mês de novembro de 2011. Ao todo, 
foram pesquisadas 802 fichas de matrículas de alunos pertencentes às modalidades de ensino 
fundamental e médio, onde foram observados os seguintes documentos: certidão de nascimento 
dos alunos; comprovante de residência; documento de identidade apresentado; e, em caso de 
transferência, a origem dos estudos cursados, além da própria ficha de matrícula, para estabelecer 
o número de alunos que tem vínculos com o Uruguai e classificar o tipo de vínculo estabelecido, 
para assim traçar o perfil dos migrantes fronteiriços da escola. 

 Quanto às limitações apresentadas por este estudo, destaca-se a inviabilidade temporal 
de realizar a pesquisa no acervo completo da instituição, uma vez que o banco de dados é físico, 
classificado por ordem alfabética e abriga às matriculas de todos os ex-alunos, motivo pelo qual, 
optou-se em restringir o período de abrangência do estudo, para o ano de 2011, devido ao fato 
das matrículas referentes a este período encontrarem-se em outra base de dados.

RESULTADOS

Quanto a representatividade dos alunos na escola, em 2011, a escola, localizada- na cidade 
de Sant’Ana do Livramento, RS,  tinha 802 alunos regularmente matriculados, distribuídos, 
respectivamente, nas modalidades de ensino fundamental (461) e médio (341). Deste total, foi 
verificado que, quase 20% dos alunos possuem algum tipo de vínculo com o país vizinho, Uruguai. 
Como mostra a tabela 2.

Tabela 2 - Alunos com vínculo com o Uruguai

ALUNOS MATRICULADOS EM 2011

ENSINO FUNDMENTAL/ENSINO MÉDIO
Nº ALUNOS %

Alunos sem vínculos com o Uruguai 659 82,17

Alunos com vínculos com o Uruguai 143 17,83

Total de Alunos 802 100,00

Fonte:  Viera (2012)

Chegou-se a esta relação, com base na observação da ficha de matrícula dos alunos. Na 
certidão de nascimento de cada aluno considerou-se, não apenas a nacionalidade do aluno, mas 
também, a nacionalidade do pai e da mãe de cada aluno, lugar de residência e procedência escolar, 
em caso de transferência.  Pois, entende-se que estes vínculos são capazes de influenciar a cultura 
e o desenvolvimento dos individuos, principalmente na infância e adolescência. 
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Uma vez identificados os alunos migrantes fronteiriços, buscou-se estabelecer critérios que 
fornecessem informações relacionadas ao seu perfil. Dessa forma aspectos considerados relevantes 
como o lugar de residência dos alunos e a sua situação escolar anterior foram considerados 
no levantamento. Para contabilizar o número de alunos residentes no Uruguai observou-se o 
comprovante de residência constante em anexo na ficha do aluno e, para identificar se a sua situação 
escolar estava vinculada ao sistema educacional uruguaios, a presença de documento anexo a ficha 
que atestasse tal vínculo. O resultado encontra-se exposto na tabela 3.

Do total de 143 alunos que mantém vínculo constatado com o Uruguai, 22 são uruguaios 
nacionalizados, e 9 tiveram às suas nacionalidades, legalmente transladadas, tornando-se brasileiros 
ou estão em vias de transladá-la dentro do amparo da lei 6.015/738. O vínculo prevalecente 
foi o consangüíneo, 121 alunos matriculados na escola são filhos de pai e/ ou mães uruguaios, 
demonstrando a miscigenação existente na fronteira. 

Há ainda 43 alunos, brasileiros e uruguaios, que residem no Uruguai e que atravessam a 
fronteira diariamente para cursar seus estudos na instituição brasileira, 25 alunos ingressaram 
transferidos do sistema educacional uruguaio. Este tipo de ocorrência é mais freqüente em alunos 
que cursavam da sexta série do ensino fundamental em diante, alunos que a partir do convívio 
escolar no referido sistema educativo, hábitos e costumes da cultura uruguaia, vislumbrando 
conteúdos curriculares generalistas e específicos dentro da abordagem daquele contexto. O que 
significa o incentivo da comunicação oral e escrita em espanhol, o estudo da história, geografia, 
literatura e demais disciplinas voltadas ao fortalecimento dessa cultura. É importante notar 
a influência exercida pelo vínculo mais freqüente constatado, o consangüíneo, se distingue em 
duas vertentes. Uma, refere-se às características de perfil que podem desenvolver os alunos que 
são filhos de pais e mães uruguaios, voltando-se ao cultivo da sua cultura.  A outra, diz respeito 
ao que se apresenta ilustrando a realidade das famílias que habitam as zonas de fronteira, ou seja, 
a incidência de crianças cujo pai é oriundo de um país e a mãe de outro. Neste caso, cada um trás 
consigo a sua “bagagem” cultural transpassando-a a seu filho, quem passa a conhecer e conviver 
com culturas, por vezes, completamente diversas, fazendo desta situação complexa algo natural 
e enriquecedor para seu próprio desenvolvimento.

 A tabela 3 demonstra, de forma genérica, os vínculos existentes entre os alunos da escola 
e o Uruguai. Análises mais detalhadas revelariam minúcias do cotidiano fronteiriço que não estão 
no escopo deste trabalho. Sendo assim, seguindo a linha de análise proposta pelo presente estudo, 
considerou-se também o tipo de documento apresentado pelos alunos para a realização das suas 
matrículas na instituição durante o ano de 2011, o resultado encontra-se no quadro 2.

Com relação ao tipo de documento apresentado pelos alunos uruguaios à escola para a 
realização da sua matrícula, constatou-se que a maior parte dos documentos apresentados foram 
expedidos no amparo da Lei 6.815/80, acompanhados da certidão de nascimento (documento 
exigido pela escola) dos estudantes. Verificou-se alta a freqüência daqueles alunos cuja documentação 
está amparada no Decreto N°  5.105 (Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Oriental do Uruguai para Permissão de Residência, Estudo e Trabalho 
a Nacionais Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios), o que demonstra a eficácia da nova legislação.

8 Lei 6015/73 trata sobre os registros públicos no Brasil, em seu artigo 32, especificamente, trata sobre a Transferência de Nacionalidade, ampara 
os filhos de brasileiros nascidos no estrangeiros a realizar o translado da sua nacionalidade  para a brasileira.
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Quadro 2 - Classificação por série dos alunos matriculados em 2011 conforme a sua nacionalidade

SÉRIE QUANT. DOCUMENTO APRESENTADO LEI CORRESPONDENTE

Quarto ano do 
ensino fundamental

3 alunos 
uruguaios

1 C.N

1  não apresentou

1  C.I  CIE/RNE Art. 21 Lei 815/80

Quinto ano do 
ensino fundamental

3 alunos 
uruguaios

2  C.N -

1 CIE/RNE/DEF Acordo

Sétimo ano do 
ensino fundamental

4 alunos 
uruguaios

1  C.N.CIE /RNE Acordo

1  C.I CIE/RNE Art. 21 Lei 815/80

1  C.N -

1  C.N CIE/RNE/DEF Acordo

Oitavo ano do ensino 
fundamental

2 alunos

Uruguaios

1  C. N CIE R.NE. Art. 21 Lei 815/80

1 C.N  CIE/RNE Acordo

Primeiro ano do 
ensino médio

6 alunos 
uruguaios

2 C.N -

1 C.I C.N -

1 C.I C.N. RNE Protocolo

1 C.N CIE/RNE Art. 21 Lei 815/80

Segundo ano do 
ensino médio

1 aluno

uruguaio
1 C. N CIE/RNE Art. 21 Lei 815/80

Terceiro ano do 
ensino médio

3 alunos 
uruguaios

1 CIE/RNE Acordo

1 CI CN RNE Protocolo

1 CIE/RNE Art. 21 Lei 815/80

Fonte: Viera, 2012.

CN - Certidão de Nascimento ; CI - Cédula de Identidade Uruguaia; CIE - Cédula de Identidade de Estrangeiro (Brasil); 

RNE- Registro Nacional de Estrangeiro; DEF- Documento Especial de Fronteiriço.

Observou-se, também, a incidência de casos onde o documento correspondente encontra-se 
em tramitação e casos em que documento comprobatório da situação legal do aluno no território 
brasileiro não foi apresentado à instituição de ensino, demonstrando que a apresentação deste 
tipo de documento não configura empecilho para aquele estrangeiro (Uruguaio) que deseje realizar 
seus estudos na Escola, conforme recomendação do Ministério Público Estadual de 2002.

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

São muitas as legislações em vigor que abordam a questão educativa, e, amparam os estrangeiros 
com relação ao acesso à educação. Com este trabalho, constatou-se que as diferentes legislações, 
reforçam o preceito de igualdade estabelecido na Constituição Federal. E que não é recente a 
preocupação em regulamentar a situação do estrangeiro no país, principalmente, a situação de 
moradores de zonas de fronteiras.  

Ao considerar os aspectos normativos, verificou-se a representatividade de uruguaios que 
estudavam na escola (22) em termos quantitativos, pequena em relação ao número total de alunos 
(802) matriculados em 2011. Ainda em termos quantitativos, esta representatividade aumenta 
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significativamente, ao considerar alunos que mantém vínculos diretos com o Uruguai (121), ou 
seja, que pela natureza de seus vínculos sofrem influência cultural muito forte do país vizinho. 
É o caso de alunos que tem pai e/ou mãe uruguaio(s), alunos que tiveram as suas nacionalidades 
transferidas (de uruguaia para brasileira), alunos que residem no Uruguai e atravessam a fronteira 
diariamente para estudar, e alunos que, antes de ingressar no sistema educativo brasileiro passaram 
pelo sistema educacional uruguaio. Estes aspectos caracterizam o perfil dos alunos (i)migrantes 
uruguaios da escola. 

No caso específico da escola de Sant’Ana do Livramento, observa-se a utilização de artifícios 
legais como meio para ingresso na instituição, porém, ainda deve-se considerar de que forma 
estes alunos conseguem se articular e desenvolver dentro do ambiente escolar e quais as medidas 
adotadas pela escola para a adaptação dos mesmos e para a valorização e potencialização das 
diferenças culturais advindas da realidade fronteiriça presente no interior da escola, aspectos que 
não estão previstos nas legislações. Uma vez que os diferentes marcos normativos “abrirem as 
portas” das instituições escolares para alunos imigrantes, mas não normatizam a forma como as 
instituições escolares devem prosseguir para acolher estes alunos e desenvolvê-los a partir das suas 
especificidades culturais. Nesse sentido, entende-se que o desenvolvimento de políticas públicas 
que abordem o a presença de alunos (i)migrantes  e dêem suporte às escolas públicas  localizadas 
em zonas fronteiriças podem contribuir para melhorar a gestão destas instituições e incentivar o 
pleno desenvolvimento educacional destes alunos.

Este trabalho representa uma contribuição ao âmbito acadêmico por abordar um tema 
ainda pouco explorado nas regiões fronteiriças que é a participação de migrantes em centros 
educacionais. Apesar de uma importante limitação teórica, apresentamos dados inéditos que 
conduzem a necessidade de novas e mais aprofundadas pesquisas para melhor compreender a 
complexa realizada fronteiriça.
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AS RELAÇÕES FRONTEIRIÇAS ENTRE BRASIL E COLÔMBIA

THE BORDER RELATIONS BETWEEN BRAZIL AND COLOMBIA
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RESUMO. O presente trabalho objetiva entender e analisar as relações fronteiriças entre o Brasil e a Colômbia, assim 
como suas convergências e avanços no que diz respeito à segurança e comércio de ambos de acordo com os atuais 
governos vigentes. Os métodos usados que serviram de base para a pesquisa se deu à partir da busca bibliográfica 
de artigos e revistas, assim como levantamento de dados e releituras do contexto histórico das relações entre os 
governos passados dos países em análise. Em aspectos gerais e durante muito tempo, as relações de vizinhança e 
fronteira entre o Brasil e Colômbia foram distantes e marcadas por desconfianças de ambas parte. Isso ocorria por 
vários motivos a serem enumerados, mas principalmente pelo receio da instabilidade da segurança na fronteira e 
pela desconfiança do envolvimento e parceria da Colômbia com os EUA por parte do Brasil, já a Colômbia por sua 
vez, temia o expansionismo do Brasil.  Esse quadro começou mudar recentemente dando lugar a um maior progresso 
na integração e relacionamento fronteiriço entre ambos à partir do governo Lula e após a mudança do governo 
colombiano em que assumiu Uribe devido interesses similares mesmo com suas particularidades convergentes 
foram realizadas diversas reuniões até que em 2010 assinaram um acordo de cooperação nas áreas de segurança, 
defesa e comércio em que resultou numa abertura em suas relações diplomáticas e nos ultimos anos tal cooperaçao e 
integração vem se intensificando. Cabe ressaltar que as áreas fronteiriças entre o Brasil e a Colômbia possui aspectos 
positivos ( ambientais e culturais) e negativos (baixa densidade populacional e dificuldades de fiscalizaçao fluviais) 
à ser descrevidos no presente trabalho. À partir de então, observa- se o desenvolvimento e progresso da relação nas 
fronteiras do Brasil e Colômbia analisando o aspecto histórico, cultural, ambiental e político de cada um e os impactos 
e resultantes de suas respectivas identidades territoriais.

PALAVRAS-CHAVE. Relações fronteiriças, Segurança, Integração.

ABSTRACT. This work aims to understand and analyze the border relations between Brazil and Colombia, as 
well as their convergence and advances with regard to both security and trade according to the current prevailing 
governments. The methods used,were bibliographic research and magazines with articles whith the proposed topic 
, as well as data collection and re-reading of the historical context of relations between the past governments of the 
countries in analysis. In general aspects and for a long time,the neighborly  and the border relations between Brazil 
and Colombia were distant and marked by distrust of both part. This occurred for several reasons to be enumerated, 
but mainly because of fears of border security instability   and distrust  the involvement and partnership between  
Colombia and the United States from Brazil, Colombia already turn feared the expansionism of Brazil. This picture 
began to change recently giving way to greater progress in border integration and relationships between them from 
the Lula government and after the Colombian government change which Uribe assumed because similar interests 
despite their converging particularities several meetings were held until in 2010 signed a cooperation agreement in 
the  security , defense and trade fields which resulted in an opening in their diplomatic relations and in recent years 
such cooperation and integration has been intensifying. Note that the border areas between Brazil and Colombia 
has positive aspects (environmental and cultural) and negative (low population density and difficulties of river 
oversight) to be described in this work. From then on, we can observe the historical, cultural, environmental and 
political aspects of the border regions between the states involved and the impacts and resulting from their respective 
territorial aspects identities. 

KEYWORDS. Border relations, Security, Integration. 

FRONTEIRAS: UM CONSTANTE DESAFIO TERRITORIALEIXO IV
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INTRODUÇÃO

O processo histórico para entender a integração fronteiriça entre Brasil e Colômbia pode ser 
analisado de multiplas dimensões à partir da extensa área de fronteira brasileiro- colombiana que 
geram 1.645km de linha limítrofe com ampla articulação internacional. De um lado, uma área que 
inclui territórios do Brasil, Colômbia juntamente com a Venezuela e de outro lado, Brasil e Colômbia 
se limitam com o Peru. Estas regiões da fronteira tem sido habitada por etnias indígenas e como 
consequência do processo de colonização que trouxe consigo a explocação do ouro, da borracha, 
couro e a coca foram gerados conflitos entre os indigenas, colonos, mineradores e grupos armados 
irregulares tanto brasileiros quanto colombianos. Os indígenas que vivem nestas regiões cercada 
por vias fluviais, devido a delimitação dos territórios nacionais foram pressionados a assumirem 
uma das três nacionalidades. 

Neste trabalho de cunho introdutório iremos analisar empiricamente a fronteira entre as 
cidades Tabatinga(Brasil) e Letícia(Colômbia) consideradas cidades gêmeas, assim como aspectos 
políticos, econômicos e culturais à partir da concepção de que

o papel das fronteiras como elementos de fragmentação de associações a nível local, por mais 
arbritários e rígidos que sejam esses limites, os grupos fronteiriços, independente de suas 
nacionalidades, tendem a manter vivos os laços que possuiam com os lugares e a cultura de 
origem definindo assim, interações de todo tipo com ambos os lados articularmente separados. 
(MESSIAS DA COSTA, 1992, p. 157)

O município de  Tabatinga que esta localizado no Sudoesde da Amazonas, uma população 
mista entre brasileiros, colombianos e peruanos de 54.440 habitantes de acordo com dados 
estimativos do IBGE é considerado o sétimo municipio  mais populoso do estado. Sua economia 
gira em torno do comércio de vestuário e calçados devido a cidade ser livre do imposto colombiano 
e o fácil acesso as mercadorias para serem revendidas na capital. O municipio de Letícia por sua 
vez, é uma cidade portuária com uma população também mista de aproximadamente 37.000 
habitantes na margem esquerda do Rio Amazonas e direita com o Peru e Tabatinha, no Brasil. Sua 
economia é voltada para a agricultura e o turismo de natureza como principal fonte de renda, mas 
esse quadro mudou à partir da década de 70 quando o tráfico de drogas se tornou parte da renda 
nesta região controlada por líderes de cartel. 

Tabatinga e Letícia possuem suas características próprias assim como suas diferenças, mas 
por serem consideradas cidades gêmeas, compartilham de similaridades vizíveis. As duas cidades 
tambem fazem fronteira com Sata Rosa no Peru em que juntas são chamadas de Tríplice Fronteira. 
(figura 1)

Cidades diferentes no que se refere à formação socioespacial (VARGAS, 1999), porém similares 
quanto ao processo de ocupação e significação econômica do território baseado na exploração do 
caucho (Domínguez Gómez 1985) – borracha (Menezes 2009; Oliveira 1995), mas, sobretudo 
em suas relações sócio-histórica de nascença indígena anteriores à existência da própria 
fronteira e gênese de uma horizontalidade transfronteiriça. (EUZÉBIO, 2012). 
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Figura 1 - Tríplice Fronteira

Fonte: <http://www2.camara.leg.br/english/chamber-of-deputies-news-agency/imagens/leticia-colombia.jpg/view>

Além dos laços de integração fronteiriços serem afastados das capitais e com precária 
presença do Estado, essa região se marginalizou dos circuitos nacionais e para expandir suas 
diversas atividades econômicas se articularam com os países vizinhos pelas vias navegavéis 
(Ramírez, 2011). Com isso, foram encontradas discrepâncias entre as tradições operacionais, 
ordens territoriais discordantes e sistemas aduaneiros que dificultam a fiscalização e o controle 
por parte das autoridades locais que tem progedido a pontos extremos de contrabando e crime 
organizado ligados a dinâmica transfonteiriça da região.

Os interesses norte- americano na Colômbia são estratégicos, tanto no aspecto político de 
controlar o tráfico de drogas, quanto a ideia de manter um aliado na América Latina para projeção 
de seus interesses, além disso, a principal exportação da Colômbia é destinada ao EUA.

Com o aumento significativo do narcotráfico na Colômbia, os EUA se viu no direito de 
intervir para combatê-lo sustentado pelos recursos do Plano Colômbia (Rivera, 2011) e através 
de uma abertura na política externa da Colômbia foram assinados acordos militares entre ambos 
países. Essa abertura da política externa colombiana iniciada pelo governo de Uribe, aproximou 
o país de organizações multilaterias que buscava se reaproximar da América do Sul para maior 
desenvolvimento em seu cenário geográfico, por outro lado no entanto, gerou certa tensão e 
reiteradas desconfianças diplomáticas com seus vizinhos e principalmente com o governo brasileiro 
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por falta de tranparência e receio dos EUA interferir na soberania da América do Sul. (Ramirez, 
2001).

Há 44 anos a guerrilha das Forças Armadas Revolucionaria da Colômbia (FARC) desafia o 
regime oligárquico existente. O exército colombiano (o mais numeroso e bem equipado da América 
do Sul) tem mais de 300 mil homens e a sua força aérea dispõe de um poder de fogo superior ao 
do Brasil e México juntos. Os EUA proporcionam-lhe armas e tecnologia de ponta, que somente 
fornecem a Israel. As FARC começaram com 47 combatentes em Marquetália. Hoje é um exército 
popular que só encontra precedente no Vietname. Consideradas uma organização terrorista pela 
ONU e pela União Europeia e definidas pelos mass media em todo mundo como a guerrilha do 
narcotráfico. (RODRIGUES, 2008).

Apesar de historicamente agirem como vizinhos distantes e temerosos no período da 
intensificação da luta armada na Colômbia desde o final do século XX, que aumentaria os temores 
entre os setores não fronteiços dos dois países e durante o governo de Santos após renovação do 
acordo militar com os EUA, os governos de Lula e Uribe no período de seus dois mandatos entre 
2002 e 2009, foram marcados por avanços de cooperação devido a urgência dos problemas de 
segurança nacional e interesse no comércio e investimentos de ambos os lados. 

No entanto, em meados de 2009, o Brasil se sentiu novamente ameaçado à partir do acordo 
que permite aos EUA o uso de bases militares, aéreas e navais colombianas.(Ramirez, 2011). 
Enquanto o Brasil, assim como outros paises latino-americanos exigiam eliminação das bases 
militares norte-americanas da Colômbia alegando uma ameaça aos projetos de integração, o 
presidente Uribe se defendeu  ao afirmar que o governo brasileiro poderia ter cooperado mais em 
matéria de segurança e não deveria ter uma posicão neutra em relação às tensões existentes entre 
a Colômbia e outros países da América Latina.(Prestana, 2011).

As relações externas de cada Estado, quando projetam políticas territoriais para fora de suas 
fronterias, sempre esbarrarão no interesse de um ou mais Estados. (MESSIAS DA COSTA, 
2008, p. 51).

Em janeiro de 2012, os representantes de ambos países apresentaram de uma maneira 
conjunta na UNASUL (União de Nações Sul-Americanas) um plano de políticas públicas de luta 
contra o crime transnacional e no mês seguinte o Brasil aceitou participar com apoio logístico de 
um processo de libertação de reféns das FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia). 
Respectivamente sob a presidência de Dilma Rousseff, as evoluções entre Brasil e Colômbia 
evoluíram com foco na ampliação da agenda de cooperação nas áreas de segurança nacional e 
comércio mas nao pode ser comparada a integração regional com os demais países da América do 
Sul, especificamente aos projetos de integração da ALBA e do MERCOSUL.

As relações comerciais e investimentos tem sido um tanto escassos entre ambos países. Na 
região fronteiriças, tais relações tem se desenvolvido em torno da economia de subsistência que 
não permite um número significativo de intercâmbio. Já nas cidades mais povoadas de Letícia 
e Tabatinga como apresentadas neste ensaio, o comércio gira em torno da indústria turística, o 
artesanato e a exploração de madeiras e frutas amazônicas mas ainda assim, a relação de intercâmbio 
comercial entre eles não atinge 1% das exportações de cada um, enquanto a Colômbia exporta 50 
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vezes mais aos EUA do que ao Brasil. 
Em novembro de 1993 foi instituída a Comissão de Integração Brasil-Colômbia que representa 

o principal foro de discussão dos temas fronteiriços entre os países, assim como o Comitê de 
Fronteira. Com isso, nos últimos anos surgiram iniciativas conjuntas na produção do café entre o 
Brasil e Colômbia como um ofensiva diplomática direcionadas aos países cafeicultores da América 
Central e da Ásia na tentativa de recuperar os preços internacionais mas nao passou disso. Outra 
tentativa de enfrentar as dificuldades comerciais ocorreu em 2003  quando os dois presidentes 
(Lula e Uribe) decidiram criar um tipo de mecanismo bilateral para examinar assuntos multilaterias 
e incentivar empresas binacionais a realizar ações no setor siderúrgico que consiste basicamente 
na exportação de aço, aproveitamento do carvão energético da Colômbia e o ferro do Brasil. 
(Ramírez, 2011)

Para impulsionar ainda o comércio entre ambos países, em 2008 foi realizada no Brasil  a 
Semana Colômbia e como resultado houve uma intensificação nas áreas de investimento do comércio 
bilateral e com isso, as exportações brasileiras para a Colômbia aumentaram significativamente 
e a mesma duplicou suas vendas para o Brasil. Mesmo com esse avanço, encontra-se ainda várias 
dificuldades de estrutura para as relações comerciais, principalmente na fronteira devido a falta 
de segurança, problemas de fiscalização nas vias fluviais nas linhas limítrofes gerando aumento 
do narcotráfico e falta de transparência nos procedimentos aduaneiros. (Ramirez, 2011). Devido 
à presença de florestas na ampla fronteira e à falta de infra-estrutura fluvial, o transporte de 
mercadorias se faz através de vias marítimas ou aéreas e com isso os custos aumentam.

Também cabe evidenciar o crescimento de intercâmbios comerciais entre os dois países no 
atual governo vigente de Dilma Rousseff no Brasil. A consolidação de políticas econômicas e de 
segurança especifícas para áreas da fronteira amazônica tem constituído umas das tarefas mais 
importantes do governo Rousseff, tendo em vista a pressão existente que a crise internacional 
exerce sobre o processo de integração da América do Sul. 

Segundo RAMÍREZ, com algumas exceções de laços fronteiriços, o Brasil e a Colômbia 
sempre foram vizinhos distantes e isso se deu por várias razões, desde a natureza selvagem das 
áreas de fronteira até o temos da Colômbia em relação ao expansionismo territorial do Brasil. 
Entanto, nos últimos anos esse quadro tem mudado e as ligações vêm se intensificando a partir 
da convicção de que o conflito armado na Colômbia envolve os países vizinhos e acaba por incluir 
aspectos comerciais e mesmo o acordo militar entre a Colômbia e o EUA ainda estar em vigor, 
ainda há chances de aprofundar tal integração. 

“As populações de Tabatinga e Leticia, na busca diária de suprir suas necessidades, 
historicamente se apropriam e compartilham do subespaço das cidades gêmeas, como se uma só 
fosse, vivendo uma espécie de simbiose, um território e cotidiano compartilhado, muitas vezes à 
margem da própria licitude”. (EUZÉBIO, 2012).
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RELAÇÕES CULTURAIS TRANSFONTEIRIÇAS

A fronteira cria um modo de comunicação e mediação com os processos sociais, marcado 
pelo acionamente seletivo e estratégico das tradições, pela invenção de novas identidades e 
terrirorialiedades, pelo questionamento das hierarquias, pela pluralidade de poderes e culturas, 
pelos fluxos e trocas nas relações sociais e pela forma profana e promiscua de lidar com o Eu 
e com o Outro. (MONDARDO, 2012, p. 104).

Os municípios de Tabatinga e Letícia conforme as caracteristicas geográficas que vimos neste 
ensaio, apresentam o turismo como parte de sua economia local que inclui festivais tradicionais, 
litoral e vasta interculturalidade. A cultura da fornteira entre Brasil e Colômbia é imensa e 
diversificada recorrente de seus nativos indígenas de diferentes etnias, brasileiros, colombianos 
e peruanos que residem e transitam livremente nesta area. Com isso, a população da fronteira 
convie diariamente com um diversidade cultural muito rica e permadas de identidades culturais 
difeenciadas entre brancos, mestiços e indígenas.

Em 2012, Brasil e Colômbia firmaram um acordo que ampliou o intercâmbio cultural que 
tinha como objetivo o incentivo à leitura, patrimônio cultural, museus, economia criativa e 
diversidade cultural e étnica. A ideia é incentivar a inclusão de livros colombianos nas redes públicas 
de bibliotecas do Brasil e o mesmo deve ocorrer em relação aos títulos brasileiros na Colômbia. 
Também no mesmo ano foi desenvolvido o projeto Cartografia Cultural do Noroeste Amazônico, 
que determinou o inventário de sítios sagrados relacionados aos povos indígenas da região, que 
prevê a recuperação de sítios históricos como destino cultural e mecanismos de financiamento para 
preservação do patrimônio cultural. O acordo de ampliação do intercâmbio cultural foi firmado 
entre as ministras da Cultura, Ana de Hollanda, e Mariana Garcés Córdoba. (GIRALDI, 2012)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, os diversos mecanismos optados por criar uma progressiva agenda de cooperação 
entre Brasil e Colômbia têm intensificado o interesse de ambos em expandir e aprofundar suas 
relações fronteiriças, principalmente no que diz respeito à segurança. Ainda que oficialmente 
no âmbito internacional a Colômbia priorize suas relações com os EUA e o Brasil possui seus 
vínculos mais estreitos com outros países da América do Sul (MERCOSUL, UNASUL), se ambos se 
propusessem a ceder e abrir caminho para maior integração ao invés de desconfianças e isolamento, 
tais relações tenderiam a se intensificarem cada vez mais e consequentemente beneficiar ambos 
interessados. Já as relações comerciais e econômicas especificamente da fronteira podem ser 
consideradas um ponto positivo dessa integração através de vínculos intergovernamentais.

Uma solução propícia para o desenvolvimento e intensificação de uma integração mais ativa 
poderiam se dar através da criação de espaços para novos atores, diferentes dos governos centrais 
e dos empresários nacionais. A presença de autoridades e forças sociais locais dos diversos âmbitos 
fronteiriços além de ser uma fonte de legitimidade é também um auxílio para reforçar os espaços 
de diálogo e conhecimento mútuo e gerar interdependências de aspectos positivos. 

Contudo, pode ser concluído que as distintas iniciativas como, por exemplo, a Política de 
Defesa Nacional (2010) tem feito aumentar a porosidade na fronteira e maior flexibilidade nos 
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processos aduaneiros que até então funcionavam com dificuldades. Além disso, observa-se uma 
significativa mudança na geopolítica sul-americana devido a atual fase política em conjunto com 
as mudanças decorrentes de uma nova ordem econômica mundial.
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RESUMO. Este artigo tem por objetivo discutir aspectos teórico-metodológicos acerca das dinâmicas territoriais de 
cidades em regiões de fronteira. O tema constitui-se em um dos focos de reflexão da pesquisa em andamento intitulada 
“Transfronteirizações na América do Sul: Dinâmicas Territoriais, Desenvolvimento Regional, Integração e Defesa 
nas Fronteiras Meridional e Setentrional do Brasil”, que tem como objeto de análise as novas dinâmicas territoriais 
regionais transfronteiriças sul-americanas, mais especificamente nas macrorregiões da Bacia do Prata/Arco Sul e do 
Planalto das Guianas/Arco Norte. Este artigo particularmente apoia-se no recorte espacial da rede urbana na realidade 
transfronteiriça no Arco Sul, mais especificamente nas fronteiras internacionais constituídas entre o Brasil – através 
da fronteira estabelecida pelo Estado do Rio Grande do Sul - buscando entender os efeitos das estratégias territoriais 
de ocupação e defesa na morfologia das cidades situadas em região de fronteira. São reflexões que procuram abordar 
a multiescalaridade desses espaços, considerando as integrações neles executados e os conflitos nos espaços de 
vizinhança. Considera-se que os diferentes níveis de porosidade ali presentes podem revelar diversas combinações de 
organização do território na composição dos espaços urbanos. A pesquisa apoia-se, assim, em três eixos de análise: 
a) a identificação do marco regulatório e estratégias de controle em áreas fronteiriças; b) a análise da organização 
territorial e infraestrutura regional; e c) estudo sobre a relação entre morfologia urbana e sistemas de controle dos 
espaços. No primeiro aspecto, entende-se que a aplicação das normas e leis urbanísticas e regramentos referentes às 
condições de defesa em regiões fronteiriças podem apontar para estratégias e ações voltadas ao controle dos níveis 
de permeabilidade e fluidez dos fluxos em condições transfronteiriças. O segundo aspecto, referente à organização 
territorial e infraestrutura regional oferece oportunidade de reflexão sobre as relações de fluxos de mercadoria, 
pessoas e informações, destacando-se a espacialização destes fluxos não apenas no território brasileiro, mas a sua 
articulação com outros países fronteiriços, visto que a rede urbana se expande para além dos limites juridicamente 
definidos. No terceiro aspecto ressalta-se o necessário entendimento da compatibilização dos espaços intraurbanos às 
prerrogativas de defesa em condições de proximidade ou mesmo de localização em faixas de fronteira. As alterações 
e ajustes da forma urbana em razão da disposição de sistemas mecânicos ou humanos de controle são condições para 
o entendimento dos reais impactos espaciais e na organização do tecido urbano em tais situações. 

PALAVRAS-CHAVE. Dinâmicas territoriais, Rede urbana, Transfronteirização.

ABSTRACT. This article aims to discuss theoretical and methodological issues about territorial dynamics of cities 
in border regions. This subject is discussed in the research entitled “Trans-borders in South America: territorial 
dynamics, regional eevelopment, integration and defense in Southern and Northern borders of Brazil,” which analyses 
the new dynamics of territorial borders in South American regions, specifically in the La Plata Basin and the Guiana 
Highlands. This paper particularly relies on the spatial area of urban network in South Brazilian border, established 
between Rio Grande do Sul State and other countries, such as Argentina and Uruguai, seeking to understand the 
effects of territorial occupation in the social and spatial dynamics of the border region. These reflections point to 
multi-scalar approach of spaces, considering the existing conflicts and territorial articulation in their surroundings. 
We consider that different levels of porosity can reveal multiple kinds of territorial combination. The research is 
based on three methodological proceedings: a) identification of regulatory framework and control strategies in border 
areas; b) analysis of territorial organization and regional infrastructure; and c) study of relationship between urban 
morphology and control systems of spaces. In the first aspect, the enforcement of urban rules and other specific 
regulations of defense in border regions reveals different strategies and actions of controlling the levels of permeability 
and fluid flows in cross-border conditions. The second aspect offers opportunity to discuss the relations of goods, 
people and information flows, highlighting the spatial distribution of these in urban network beyond the established 
international legal limits. In the third aspect we emphasize the compatibility of urban spaces to strategies of defense 
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in borderline. Changes and adjustments of urban form are an important condition to understand the real impacts of 
human or mechanical control systems in spatial organization of cities in borders. 

KEYWORDS. Territorial dynamics, Urban network, Trans-borders.

INTRODUÇÃO

Este artigo tem por objetivo apresentar conceitos fundamentais para a reflexão acerca de 
dinâmicas territoriais de cidades em regiões de fronteira. O tema constitui-se em um dos focos de 
reflexão da pesquisa em andamento intitulada “Transfronteirizações na América Do Sul: Dinâmicas 
Territoriais, Desenvolvimento Regional, Integração e Defesa nas Fronteiras Meridional e Setentrional 
do Brasil” sob coordenação do Prof. Dr. Aldomar Rückert. A pesquisa de origem tem como foco as 
novas dinâmicas territoriais regionais transfronteiriças sul-americanas na macrorregião da Bacia 
do Prata/Arco Sul e na macrorregião do Planalto das Guianas/Arco Norte. Este artigo tem como 
principal base de discussão a organização da rede urbana em regiões de fronteira, tendo como 
foco a realidade transfronteiriça do Rio Grande do Sul. 

Busca-se também entender os efeitos dessas estratégias e infraestrutura de defesa na 
morfologia das cidades situadas em região de fronteira. São reflexões que procuram abordar a 
multiescalaridade desses espaços; as integrações territoriais neles executados e os conflitos nos 
espaços de vizinhança.  

SOBRE TERRITÓRIO E REDE URBANA

O conceito de território tem retornado às ciências humanas e sociais de forma a tornar-se 
presente em importantes políticas públicas nas diferentes escalas de poder. A recuperação do 
conceito por um lado resgata os fortes traços da dimensão política do espaço. 

O conceito de território diz respeito às expressões de poder localizadas e manifestas no 
espaço social. Ao conceito  está associada não apenas a noção de posse, propriedade do solo, 
legal e socialmente reconhecida, através de documentações e favorecimentos institucionais. 
Ao conceito de território está associada também e principalmente a ideia de apropriação, ou 
seja, o processo de utilização, controle e dominação de porções do espaço - em diversas escalas 
geográficas - por parte de instituições, grupos sociais, ou mesmo indivíduos, sejam eles formais 
ou informais. A apropriação, portanto, é a ação preliminar definidora do território, podendo ou 
não ser posteriormente estabelecida como propriedade. 

A apropriação pode ocorrer independente ou simultaneamente do estabelecimento e 
reconhecimento da propriedade e constitui-se na ação efetiva que estabelece o território, cuja 
permanência só pode ser garantida através da reafirmação das características territoriais particulares 
e das condições de sua manutenção, interna e externamente aos grupos que o definem. É o caso, 
por exemplo, de práticas religiosas, comerciais, da prostituição, do tráfico de drogas, entre outros.

Do latim Territorium, que significa “porção de terra localizada, apropriada”, o termo sempre 
esteve associado a três concepções interdependentes: em primeiro lugar, à ideia de dominação do 
e no espaço, ou seja, à expressão de diferentes formas de poder estabelecidas entre indivíduos ou 
agentes sociais em um dado recorte espaço-temporal; em segundo lugar, à ideia de área dominada, 
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ou seja, o rebatimento e projeção espacial de tais relações de dominação e poder; e, em terceiro, 
aos limites (materiais ou não) através dos quais é controlado o acesso de “estranhos” a formas de 
representação e práticas territoriais específicas daqueles que integram os grupos. 

O conceito de território, na verdade, envolve múltiplas formas de apropriação do espaço, 
estando relacionado a diferentes modos de uso e ocupação por indivíduos, classes e/ou grupos 
sociais, além do próprio Estado. Território não se confunde com espaço social na sua dimensão 
material, concreta. Espaço social pode ser entendido como condição e meio de produção e reprodução 
social, sendo a base geográfica necessária não só para a existência da sociedade, mas também para 
o estabelecimento das relações sociais mais diversas, inclusive aquelas de apropriação definidoras 
do território. Territórios, portanto, resultam de manifestações de poder associadas a relações 
sócio-espaciais específicas, entre indivíduos com propósitos e interesses relativamente comuns, 
que se projetam sobre a materialidade do espaço social e são passíveis de transformações ao longo 
do tempo.

Assim, todo território contém forte conteúdo simbólico, porque é produto de “relações 
sócio-espaciais”, podendo ser analisado de diferentes perspectivas, como por exemplo: os efeitos 
destas relações sobre o comportamento dos indivíduos; as territorializações, ou seja, a efetiva 
produção de territórios; ou ainda as desterritorializações, ou seja, a dissolução territorial. Neste 
sentido, o estudo da territorialidade humana assume importante papel no processo de definição 
dos territórios, enquanto recortes politicamente definidos.

Uma compreensão que em sido difundida no Brasil é a dimensão o uso do território por Bertha 
Becker em caráter pioneiro no início dos anos 1980. Mais tarde, a partir de meados da década de 
1990, Milton Santos adere à utilização do conceito empregando a denominação território usado, 
o que converte para o emprego comum dos usos políticos e econômicos que se faz do território. À 
flexibilização do Estado em relação ao território (BECKER, 1991, p 47-56) corresponde, portanto, 
um processo de emergência de novos usos políticos do território. É seu uso, e não o território em 
si mesmo, que faz dele objeto de análise, conforme Milton Santos (1994). 

Emerge, assim, uma redefinição do território advinda de uma definição clássica, como a 
estrutura territorial do Estado - basicamente as redes, circuitos e fluxos ou as vertebrações do 
território, interligando regiões centrais e pontos nodais do território a regiões e pontos periféricos 
e de fronteira, distantes dos centros de decisão política. O território, assim, emerge como uma 
arena de conflitos em áreas delimitadas. A ideia do político é um momento essencial de qualquer 
relação, não necessariamente limitada ao Estado. 

Outro importante conceito para a pesquisa em curso diz respeito à rede urbana como uma das 
estruturas territoriais mais fundamentais.  A compreensão de redes aqui posta deriva dos aportes 
da Geografia que reconhecem as inter-relações necessárias estabelecidas historicamente entre os 
assentamentos humanos em suas diversas formas de manifestações (materiais ou imateriais) com o 
meio em que se inserem, as quais encontram-se em permanente transformação devido à assimilação 
das diversas influências, endógenas ou exógenas, formalmente espacializadas ou presentes através 
de interconexões e fixações imateriais. Tais relações entre nós articulares – aqui reconhecidos como 
territórios urbanos, constituindo-se ao mesmo tempo em reflexo e condição das relações sócio-
espaciais – estabelecem uma “ordem” própria, mutável com o tempo e com hierarquias distintas, 
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considerando o papel diferenciado das cidades de acordo com suas propriedades particulares e 
suas possibilidades alternativas de integração com o sistema. 

A rede urbana é aqui entendida como o conjunto de centros urbanos funcionalmente articulados 
entre si, com especificidade histórico-espacial, capaz de refletir e reforçar as “características sociais 
e econômicas do território, sendo uma dimensão sócio-espacial da sociedade” (CORREA, 2006). 
O conceito de rede, segundo DUPUY (1991), emerge progressivamente dentro da história recente 
porque ele traz à luz uma nova forma de organização espacial, traduzindo de forma mais adequada 
à economia mundial contemporânea certos tipos de relação entre espaço/ tempo/ informação/ 
território, constituindo-se como categorias da organização sócio-espacial da sociedade moderna.

Com efeito, não se trata de considerar a rede apenas enquanto topologia de lugares e trama 
dos fluxos e circulações de um território, mas também e, sobretudo, como sistema influenciado 
pelas relações internas e externas num processo dinâmico de adaptação e transformação através 
de um jogo de informações. As novas tecnologias criam assim um universo particular, um espaço/ 
tempo próprio que, no entanto, necessitam das redes e do território para sua legitimação e expansão. 
Esta dimensão torna-se mais legível através das diversas e complexas ações dos diferentes agentes 
que compõem a sociedade (CORREA, 2006).

Uma rede constitui-se, dentro de um dado sistema, nas diversas formas de arranjo (espacial), 
interação, complementação (funcional) e influência (política e econômica) entre as partes de um 
sistema, representando estratégias possíveis de resposta e estímulo ao meio em que se insere.

Nos sistemas urbanos especificamente, as redes de cidades destacam-se pelas suas diversas 
dimensões, constituindo-se em toda infraestrutura (técnica) inscrita em um território; é uma 
forma particular de organização e no âmbito dos processos de interação, desintegração ou exclusão 
espacial ela aparece como instrumento que viabiliza duas estratégias: circular e comunicar; e ainda 
parte (ou instrumento) do processo de construção identitária de uma sociedade, tornando-se 
veículo conteúdos imateriais que movem ou mobilizam os atores. 

TRANSFRONTEIRIZAÇÃO E A NECESSÁRIA REVISÃO DO PARADIGMA DAS FRONTEIRAS 
ABERTAS 

Processo de transfronteirização e regiões transfronteiriças são conceitos em construção o que 
reflete a tentativa teórico-metodológica de explicitar os atuais processos em curso em diferentes 
realidades macro e micro regionais. Isto, por sua vez, impõe análises diferenciadas em um universo 
com realidades fronteiriças muito particulares como é o caso deste projeto de pesquisa. Ambos os 
conceitos podem ser entendidos como diferenciações territoriais emergentes – isto é, múltiplas 
formas territoriais emergentes nos cenários de reestruturações territoriais contemporâneas. 

Ambos os conceitos – “regiões transfronteiriças” e o “processo de transfronteirização” – estão 
associados, por exemplo, a) a “formações regionais que se estendem por uma ou mais fronteiras 
nacionais” (MATIAS, 2007, p. 2); b) a processos de relativização da escala nacional e a emergência 
de várias escalas regionais (JESSOP, 2004); c) às ligações, aos fluxos e aos atores que atravessam a 
fronteira, à conexão ou ainda à vontade política de criar a continuidade e a proximidade territorial 
(RENARD, 2010); d) ao que acontece na fronteira quando a linha separadora não pretende mais 
bloquear as práticas e o sentimento de pertencimento (AMILHAT-SZARY; FOURNY, 2006), e) 
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ou como um conjunto de processos de aproveitamento e de valorização de uma fronteira, limite 
territorial que separa dois sistemas políticos, econômicos e/ou socioculturais (GUIBERT; LIGRONE, 
2006). 

Algumas fronteiras, entendidas como mutáveis, móveis e fluidas que passam por constantes 
processos de abertura/fechamento (debordering/rebordering), relacionam-se a processos de 
transfronteirizações e à construção de novas regiões transfronteiriças. Estes processos são entendidos 
aqui como diferenciações territoriais associados a relações interestatais, à travessia de fronteiras 
e a micro regionalismos envolvendo atores e poderes de dois ou mais Estados. 

O debate atual sobre fronteiras e suas transformações ou transições demonstra um vigor 
renovado. Parte das predições dos anos 1980 e 1990 realizaram-se em cenários otimistas de 
aberturas relativas de fronteiras internas em mercados comuns consolidados ou em construção. 
Entretanto a almejada “paz dos mercados” pretendida pelo novo regionalismo tem se mostrado 
incompleto e mesmo instável considerando-se as desigualdades e assimetrias entre países e regiões 
do globo. Nos anos 90 anunciou-se mesmo a morte das fronteiras, mas estas constituem sempre 
uma realidade pujante, como afirma Amilhat-Szary (2011). Elas são marcadas pelos processos 
constantes de desterritorialização – reterritorialização e de abertura / fechamento (“debordering-
rebordering”) que as selecionam, as re-hierarquizam mas também que as tornam mais diversas 
em suas formas e materializações (AMILHAT-SZARY, 2011; GIRAUT, 2011).

Atualmente convive-se com fronteiras relativamente porosas em algumas regiões do mundo 
– a grande região da Bacia do Prata pode ser considerada uma delas – como restauram-se fronteiras 
e instalam-se novas em diversas outras regiões do planeta. As regiões transfronteiriças do Brasil 
apresentam distintos exemplos de territorialidades, constituindo-se a rede urbana um componente 
com diferentes significados de acordo com sua localização ou situação estratégica. É o que se busca 
apresentar a seguir, mais especificamente sobre a realidade transfronteiriça do Rio Grande do Sul. 

A MACRORREGIÃO DA BACIA DO PRATA E O ARCO SUL. AS FRONTEIRAS INTERNACIONAIS 
DO RIO GRANDE DO SUL

A macorregião da Bacia do Prata no centro-sul do continente sul-americano (uma provável 
macrorregião transfronteiriça), coincidente praticamente com o núcleo geoeconômico do Mercosul 
(ver Figura 1). Não se trata apenas de uma região que se originou de intensos conflitos coloniais 
entre Portugal e Espanha, mas de um desafio à análise territorial e às ações pragmáticas dos 
governos da região. 

Uma possível delimitação da região da Bacia do Prata ainda não é consenso, todavia. A região 
é ainda pouco compreendida e não definida segundo suas especificidades mesmo se vários estudos 
técnicos institucionais já foram feitos sobre a região desde os anos 1960, dirigidos à interação 
física terrestre e fluvial e ao desenvolvimento de regiões fronteiriças. 

A região é constituída pelas bacias dos grandes rios Paraná, Paraguai e Uruguai, considerando 
a limitação adotada por Schweitzer (2001) que envolve a Região Sul e uma parte da região Centro-
Oeste do Brasil, as repúblicas do Uruguai e algumas províncias do leste da Argentina e departamentos 
do Paraguai. 

A Região Sul estrutura-se a partir da distribuição da rede urbana ao longo de todo seu território 
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Figura 1 - Localização das cidades gêmeas na Fronteira Sul
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por núcleos regionais dinâmicos e muito distintos, que se distinguem quanto às bases produtivas 
e culturais, segundo seus processos de ocupação, possuindo cidades médias como fortes centros 
regionais. Ali concentram-se universidades, distritos industriais e centros de abastecimento, 
considerando a tradicional e forte presença das atividades agropecuárias, sobretudo no Rio Grande 
do Sul. Moura (...) destaca que essa distribuição apresenta nítidas áreas de concentração, sendo 
as regiões metropolitanas os centros atratores mais significativos. Essa rede urbana da região 
sul articula-se ao Estado de São Paulo devido ao papel que exerce como grande centro produtor/
consumidor e, por isso, dinamizador de grande quantidade de fluxos comerciais na Bacia do Prata 
e com repercussão direta nas fronteiras. Mencione-se ainda que um número muito expressivo de 
empresas nacionais e multinacionais possui sede na região metropolitana São Paulo. 

A interação entre as populações nessa grande região é secular, tendo ocorrido muito antes 
de serem estabelecidos os estados e limites territoriais na América do Sul. Mais recentemente 
essas interações têm sido formalizadas no comércio, na circulação, nos acordos políticos, etc. A 
região é o lócus de nascentes conformações macrorregionais em um espaço considerado como 
sendo constituído por fronteiras porosas, com sinapses e capilaridades intensas (BRASIL, 2005; 
GUIBERT et al., 2009; SCHWEITZER, 2001, 2009). No entanto, Guibert (2005) entende que 
indicadores de integração tais como a densidade das circulações, a gestão de políticas públicas de 
escala regional, as ações conjuntas dos governos locais de ambos lados das fronteiras, a construção 
de uma identidade regional não são até agora suficientemente relevantes para concluir sobre a 
existência de um espaço transfronteiriço integrado no coração do Mercosul. Esta opinião, no 
entanto, não coincide com a realidade desta grande região transfronteiriça antiga. 

Múltiplas formas de transfronteirização tem emergido nas fronteiras Brasil-Argentina-
Paraguai. Após os estabelecimentos dos limites fronteiriços com o Uruguai e a Argentina, por 
sucessivos tratados de limites e conquistas territoriais na Guerra do Paraguai (1864-1870), os 
Estados Nacionais isolaram-se enquanto as populações mantinham vida cotidiana transfronteiriça, 
transformando-se na década de 1970 durante a união dos governos totalitários do Brasil e do 
Paraguai com a construção da Usina de Itaipu no rio Paraná. Com Itaipu e o estabelecimento de 
suas sedes em Ciudad del Este e Foz do Iguaçu; o reconhecimento dos patrimônios históricos 
jesuítico-guaranis pela UNESCO como patrimônio da humanidade nos 1980; a criação de uma 
zona franca em 2003 em Ciudad del Este (antiga Ciudad Presidente Stroessner) além da clássica 
importância das Cataratas do Iguaçu começaram a mudar a configuração da região produzindo 
mudanças urbanas, comércio legal e ilegal e atração de turismo histórico e ambiental e paisagístico 
internacional. Ao mesmo tempo aumentavam diversas formas de cruzamentos fronteiriços pelas 
populações dos três países, inclusive com grande fluxo de migrações de agricultores brasileiros, 
principalmente, para o Paraguai. 

Já a tradicional “fronteira viva” Brasil-Uruguai tem recebido atenção de ambos governos 
nacionais como por exemplo o reconhecimento dos cidadãos fronteiriços com dupla identidade. 
A fronteira Brasil-Uruguai possui seis pares de cidades gêmeas cujas economias se baseiam em 
atividades como pecuária bovina e ovina, rizicultura, turismo de compras (freeshops uruguaios), 
viticultura e silvicultura. A faixa de fronteira dos dois países também possui fortes interações 
econômicas e semelhanças culturais, que, por vezes, esbarram nas diferenças de legislação de 
ambos os países.
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As cidades-gêmeas entre o Brasil e o Uruguai dispõem de infraestrutura urbana e de serviços 
que, em geral, servem aos dois países (no caso mais notável dos serviços de saúde), de acessos 
viários aos centros como Montevideo, Porto de Rio Grande e Porto Alegre, grande movimentação 
de turismo de compras além da proximidade, como é o caso de Chuí-Chuy e Jaguarão-Rio Branco, 
do complexo lagunar Mirim-Mangueira, propício ao turismo de água doce e ao transporte lacustre. 
Uruguaiana, do lado brasileiro, destaca-se como centro regional estratégico para a tríplice fronteira, 
em razão de sua posição na rede urbana regional fronteiriça.

O turismo de compras deve aprofundar mudanças na região pois a recente aprovação pelo 
Congresso brasileiro autoriza o funcionamento de freeshops em vinte e oito municípios fronteiriços 
brasileiros, em nove estados, sendo que, destes, dez localizam-se na fronteira entre Argentina, 
Uruguai e Rio Grande do Sul. É preciso destacar que, além do comércio formal, destaca-se também 
o mercado informal de contrabandos, conforme destaca Dorfman (2014).

A fronteira Brasil-Argentina possui o rio Uruguai como elemento natural delimitador, sendo 
as pontes e os transportes fluviais componentes importantes para a integração entre os países. 
A rede urbana da porção argentina apresenta poucas cidades e eixos de conexão com a linha de 
fronteira, o que reduz de forma decisiva as possibilidades de interações sócio-espaciais. Este 
aspecto diferencia a fronteira Brasil-Argentina e Brasil-Uruguai, cujas interações são claramente 
favorecidas pela presença de uma rede urbana muito mais irrigada e historicamente consolidada.

PLANEJAMENTO, CIDADES E DEFESA NA FRONTEIRA 

A análise dos aspectos relativos à organização dos espaços urbanos em diferentes escalas, 
ou seja, desde a rede urbana em seu contexto regional à estruturação intraurbana das principais 
cidades que concentram atividades estratégicas, permite o reconhecimento das particularidades, 
dilemas e potencialidades de tais realidades. Esta pesquisa apoia-se, neste sentido em três aspectos 
principais: a) a identificação do marco regulatório e estratégias de controle em áreas fronteiriças, 
b) a análise da organização territorial e infraestrutura regional e o c) estudo sobre a relação entre 
morfologia urbana e sistemas de controle. 

No primeiro aspecto, entende-se que a aplicação das normas e leis urbanísticas e regramentos 
referentes às condições de defesa em regiões fronteiriças podem apontar para os conflitos e 
possibilidades existentes nas estratégias e ações da realidade brasileira, considerando, em um país 
de dimensões continentais as diferentes características ambientais, socioculturais, econômicas e 
políticas que definem as áreas de estudo. 

O segundo aspecto, referente à organização territorial e infraestrutura regional oferece 
oportunidade de entendimento das relações de fluxos de poder e decisão que orientam as estratégias e 
ações de defesa. Destaca-se que, através deste componente de pesquisa, considera-se a espacialização 
destes fluxos não apenas no território brasileiro, mas a sua articulação com outros países fronteiriços, 
visto que a rede urbana se expande para além dos limites juridicamente definidos. 

No terceiro aspecto ressalta-se o necessário entendimento da compatibilização dos espaços 
intraurbanos às prerrogativas de defesa em condições de proximidade ou mesmo de localização 
em faixas de fronteira. As alterações e ajustes da forma urbana em razão da disposição de sistemas 
mecânicos ou humanos de controle são condições para o entendimento dos reais impactos espaciais 
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e na organização do tecido urbano em tais situações. Para qualquer um dos aspectos apontados 
como necessários a este estudo reconhece-se que o acesso às informações e o grau de profundidade 
das análises diferirão nos dois recortes espaciais em razão da disponibilidade dos dados.

No que diz respeito às fronteiras do Arco Sul a criação do MERCOSUL, em 1991, estimulou a 
“descoberta” da sociedade de fronteira pelo planejamento nacional. Naquele momento, as hipóteses 
de conflito elaboradas sob a Doutrina da Segurança Nacional estavam em recuo e as populações 
fronteiriças passavam a ser vistas como precursoras da integração supra-regional. Um leque de 
problemas ligados à descontinuidade gerada pelos limites estatais foi arrolado, dizendo respeito 
principalmente a serviços como educação e saúde, às questões colocadas pela reconversão econômica 
diante da ampliação do espaço econômico e dos impactos da instalação das infraestruturas de 
transporte e comunicação voltadas à construção da fluidez dos espaços produtivos. Já nos anos 
2000, muitos gestores, especialmente na escala local e regional, se lançaram a afirmar a construção 
da identidade dos fronteiriços, traduzida em termos de cidadania compartilhada, enquanto os 
planos para a faixa de fronteira propostos pelos governos do Brasil ora enfatizam a segurança, ora 
a integração e o desenvolvimento, sempre interpretando-a como região-problema.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo buscou apresentar algumas características que particularizam a rede urbana na 
região de fronteira internacional do Brasil, especificamente vinculadas ao estado do Rio Grande 
do Sul. Destaca-se que os temas fronteiras e território tem se constituído em fontes de diferentes 
focos de pesquisa acadêmica, em razão das transformações geopolíticas marcadamente presentes 
a partir da virada do milênio e de novos arranjos globais e regionais de agentes econômicos no 
mundo. 

Na realidade do Rio Grande do Sul, verifica-se distintas formas de integração internacional 
transfronteiriça: de um lado, a fronteira seca Brasil-Uruguai apresenta forte potencialidade de 
articulação através de uma rede urbana mais ramificada e de suas cidades gêmeas historicamente 
constituídas com grandes investimentos em freeshops. De outro lado, a fronteira Brasil Argentina 
esbarra na ausência de uma densidade mais significativa de cidades do lado argentino, com eixos 
viários muito escassos, mas ainda assim constituindo-se em pontos estratégicos de passagem 
entre os dois países com grande vitalidade tanto para atividades formais como para as informais. 

Em ambos os casos ressalta-se que os pontos de proximidade nas regiões de concentração 
de cidades estratégicas são importantes nós de convergência cultural e social para a população 
local e para os turistas, mantendo tradições com formas de vida própria de regiões fronteiriças. 
Essa riqueza de valores expressa um potencial de investigação capaz de revelar ao mesmo tempo o 
espaço dos novos investimentos e da ação do capital globalizado, bem como as formas particulares 
de adaptação e resistência das populações locais.
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A COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA NO MERCOSUL E A POLÍTICA DE 
FRONTEIRA DO BRASIL

THE DECENTRALISED COOPERATION IN MERCOSUR AND THE POLITICS OF
THE BORDER OF BRAZIL

HENRIQUE SARTORI DE ALMEIDA PRADO

Universidade Federal da Grande Dourados
hsartori@gmail.com

RESUMO. É crescente a ação de entidades subnacionais (municípios, regiões, departamentos, estados-federados 
e províncias) nas discussões e agendas internacionais. Muitas ações subnacionais se concentram nos processos de 
integração regional, em especial no ambiente fronteiriço. Estar na fronteira implica uma intensa relação de intercâmbio 
de natureza material (comércio, turismo, tráfico de drogas, trânsito de pessoas, etc) e ideacional (cultura, identidade, 
experiências comuns, entre outras) marcados pelo vínculo geográfico e pelos distanciamentos dos centros nacionais 
respectivos. Esta realidade material e identidade auxilia no envolvimento de atores públicos e privados de ambos os 
lados da fronteira, motivando a participação local na proposta de integração e ações de cooperação internacional. 
Deste modo, com um olhar para o Mercosul, tais entidades subnacionais fronteiriças buscam se inserir e promover a 
cooperação descentralizada, que pode ser definida como uma ação coordenada entre dois ou mais governos subnacionais 
de dois ou mais Estados distintos. Através dessas ações, esses governos vêm assumindo a responsabilidade de superar 
os desafios do desenvolvimento (envolvendo o mercado, o interesse estatal e a sociedade civil local), das assimetrias de 
infraestrutura e do combate à pobreza, sem mencionar o efetivo poder de articulação local. Neste aspecto, o objetivo 
deste trabalho é discutir a cooperação descentralizada, analisar o papel e o grau de influência das entidades subnacionais 
na negociação e condução de acordos políticos, ações de cooperação, políticas públicas e a política para a fronteira no 
Mercosul e como a atuação das entidades subnacionais fronteiriças tem impactado a política de fronteira brasileira.

Palavras-Chave. Cooperação Descentralizada, Entidades Subnacionais, Fronteira, Mercosul.

ABSTRACT. There is growing action of subnational entities (municipalities, regions, departments, federated states 
and provinces) in discussions and international agendas. Many subnational actions focus on regional integration 
processes, especially at the border. Being on the border implies an intense relationship of exchange of material nature 
(trade, tourism, drug trafficking, transit of people, etc) and ideational (culture, identity, common experiences, among 
others) marked by bond geographical and the distances of national centers respective. This reality helps in identity and 
involvement of public and private actors from both sides of the border, encouraging local participation in the proposed 
integration and international cooperation actions. In this way, with a look at the Mercosur, such subnational borders 
entities seeking to enter and promote decentralised cooperation, which can be defined as coordinated action between 
two or more subnational governments of two or more different States. Through these actions, these governments are 
assuming the responsibility to meet the challenges of development (involving the market, the state interest and local 
civil society), the asymmetries of infrastructure and the fight against poverty, without mentioning the effective power 
of local interaction. In this regard, the aim of this paper is discuss decentralised cooperation, analyze the role and 
the level of influence of subnational entities in negotiating and conducting of the political agreements, cooperative 
action, public policy and politics to the border in Mercosur and how the performance subnational borders entities 
has impacted the Brazilian border policy.

Keywords. Decentralised Cooperation, Subnational Entities, Border, Mercosur.
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INTRODUÇÃO

Durante os primeiros anos de existência, o foco de ação do Mercado Comum do Sul (Mercosul) 
se concentrava em ações comerciais, uma pauta voltada às questões alfandegárias e tarifárias, 
com um espaço reduzido para a construção de outras agendas. Após alguns anos de existência, o 
Mercosul apresenta uma estrutura institucional própria em consolidação e transborda sua agenda 
para assuntos que vão além das questões comerciais.

Desde o início da década de 1990, o processo de integração atravessou algumas fases que 
foram importantes para sua criação e amadurecimento, envolvendo momentos de crise e mais 
recentemente, uma fase de revitalização. Neste sentido, acompanhando as necessidades crescentes 
de todos os atores envolvidos na proposta mercosulina, foi que no ano de 2002, por decisão do 
Conselho Mercado Comum (CMC), ocorreu a criação do Grupo Ad hoc sobre Integração Fronteiriça 
(GAHIF). Este grupo nasceu com um objetivo de criar instrumentos de promoção dos assuntos 
fronteiriços, visando uma maior integração, fluidez e harmonia do relacionamento entre as 
comunidades fronteiriças dos Estados Parte do Mercosul, essenciais para o processo de integração.

No ano de 2004, nasce o Foro Consultivo de Municípios, Estados Federados, Províncias e 
Departamentos do MERCOSUL (FCCR), espaço este, vinculado ao Grupo Mercado Comum (GMC). 
Este foro se apresenta como uma importante ferramenta de articulação política das entidades 
subnacionais do Mercosul, possuindo como um de seus eixos de atuação prioritária, a integração 
fronteiriça.

Por se pautar na proposta de uma maior aproximação, via interesses convergentes entre os 
Estados Partes, o Mercosul objetiva construir um espaço de interdependência entre seus membros, 
não somente pautado no comércio (ideia inicial e objetivo principal), mas permitindo relativa 
participação de outros atores no seu processo decisório.

Assim, as entidades subnacionais buscam interagir na busca de oportunidades de investimento, 
negócios, ações de cooperação, espaços políticos e em alguns casos, com vistas à construção de um 
regime simbólico de identidades e interesses dentro do Mercosul. Para tanto, como esses governos 
se inserem no processo decisório do bloco? Como está sendo discutida a questão fronteiriça no 
Mercosul? E como a discussão e a política para a fronteira no Mercosul reflete na política brasileira 
para essa região?

Neste trabalho, defendemos a hipótese de que o envolvimento das entidades subnacionais 
situadas em zona de fronteira fortalece o processo de integração e agem de forma estratégica no 
pleito de suas demandas e na formulação de agendas específicas de políticas públicas para a região 
fronteiriça, através dessa ação, tais entidades fortalecem o conceito de “fronteira-cooperação”. De 
igual maneira, a proposta de construção um regime simbólico (um conjunto de posicionamentos 
sobre a atuação e prática que aproxima os parceiros na cooperação) de atuação subnacional 
fronteiriça em programas de cooperação, colabora com este cenário.

 Este trabalho está organizado em três sessões, além desta introdução e das considerações finais. 
A primeira sessão aborda uma análise conceitual e teórica sobre a paradiplomacia e a cooperação 
descentralizada como ferramenta de integração. A segunda sessão é dedicada a um estudo sobre 
a construção do espaço subnacional e a fronteira no Mercosul, seguido da construção da ideia de 
um regime simbólico (MAWDSLEY, 2012a; 2012b) de atuação das entidades subnacionais situadas 
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na região fronteiriça do Mercosul e uma breve explanação sobre o olhar brasileiro para a região. 
Por fim, a última parte será dedicada à proposta da construção do regime simbólico da cooperação 
fronteiriça no Mercosul. 

A PARADIPLOMACIA E A COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA

O Estado-nação já não tem mais o mesmo papel exclusivo e tradicional que costumava ter 
nas relações internacionais, papel que, gradualmente vem sendo ocupado por atores econômicos 
não-estatais, movimento sociais e entidades subnacionais (MILANI; RIBEIRO, 2011), e através da 
participação desses novos atores, uma nova dinâmica vem sendo impressa às relações internacionais. 
Essa relação dinâmica produzida pela globalização deu início a uma nova demanda, a novas 
oportunidades e novos desafios que apontam para uma ampliação do foco de inserção internacional 
desses novos atores, agindo em diferentes áreas e em diferentes foros de discussões, com interesses 
específicos e articulados, gerando uma nova geografia do poder (SASSEN, 2004). 

Entretanto, a ascensão e a importância de novos atores nas relações internacionais, não 
podem deixar de reconhecer o papel importante dos Estados nacionais, destacando a conexão entre 
os atores. Neste sentido, apontam que “a interdependência refere-se a situações caracterizadas por 
efeitos recíprocos entre países ou entre atores em diferentes países” (KEOHANE; NYE, 1989, p. 08). 

Desta forma, podemos exemplificar, que os movimentos de integração surgem para que os 
Estados possam ser auxiliados por instituições comuns que os conectem e que, ao mesmo tempo, 
busquem o atendimento de suas funções, criando, desse modo, novas formas de governança 
político-institucional de caráter regional. Por mais que os processos de integração regional sejam 
impulsionados pelos Estados, decorrentes de decisões de políticas externas desses, à medida que 
evoluem, eles geram impactos que vão além dos governos centrais participantes, influenciando 
o conjunto da sociedade e especialmente as entidades governamentais, engendrando de igual 
maneira uma economia política particular.

Por sofrerem alterações em suas políticas locais cotidianas devido às decisões tomadas em 
esferas superiores que afetam diretamente suas ações e por não possuírem - em alguns casos - 
capacidade de influenciar o processo decisório central, as entidades subnacionais acabam ficando às 
margens do processo integrativo, sobretudo no plano político/institucional. No Mercado Comum 
do Sul (MERCOSUL) não é diferente, porém é cada vez mais perceptível a inserção desses governos 
em importantes discussões patrocinadas no âmbito do processo de integração. Desta forma, as 
entidades subnacionais têm conquistado papel relevante e ativo no cenário internacional, buscando 
instrumentos e oportunidades que possam responder às suas demandas locais. Através de ações 
externas, esses atores encontram na paradiplomacia - identificada segundo Panayotis Soldatos 
(1990) com uma atuação externa das unidades subnacionais - uma forma propositiva de atuação 
internacional e buscam construir ambientes de cooperação para alcançarem patamares ainda não 
atingidos, sobretudo nos aspectos político, econômico, jurídico e social. 

Contudo, o desafio consiste em saber como as entidades subnacionais podem influenciar 
de forma eficiente o plano externo e até mesmo, como pontuam Kugelmas e Branco (2005, p. 
179), “coadunar a crescente autonomia das unidades subnacionais sem que seja preciso colocar 
em dúvida a legalidade constitucional dessas autonomias.”
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Como mencionado, os Estados Nacionais, sozinhos, não conseguem mais alcançar a capacidade 
plena da promoção do desenvolvimento1, tanto no âmbito nacional como na esfera local, provocando 
um fenômeno de certa transferência dessa capacidade para as entidades subnacionais. Tais 
entidades possuem em suas esferas de poder, as mesmas atribuições de um Estado Nacional, 
principalmente nos modelos federativos. Possuem diferentes interesses e objetivos, e com isso, 
definem suas ações. Contudo, há de ressaltar que atitudes diretas no campo internacional por 
parte das entidades subnacionais podem levar a uma desestabilização nas atribuições definidas 
no plano constitucional/jurídico, onde cada Estado Nacional, principalmente os que adotam o 
sistema federativo, atribuem limitações legais e distintas a esta ação (uma vez que, o sistema 
internacional não proíbe expressamente a atuação de entidades subnacionais).

Para tanto, por mais crescente e presente seja a atuação das entidades subnacionais no plano 
internacional, essa presença não se confunde com o conceito tradicional de política externa, domínio 
exclusivo dos Estados soberanos (FRY, 1993), contudo, a fim de conferir uma identidade à atuação 
externa dos governos subnacionais é que se cunhou o termo “paradiplomacia” (SOLDATOS, 1990; 
DUCHACEK, 1990).

Desta maneira, de forma complementar, agregando na definição do que vem a ser 
paradiplomacia, Noé Cornago Prieto (2004, p. 251-252), atribui:

[...] o envolvimento de governos não centrais nas relações internacionais mediante o 
estabelecimento de contatos permanentes e ad hoc, com entidades públicas ou privadas 
estrangeiras, com o objetivo de promoção socioeconômica e cultural, bem como de qualquer 
outra dimensão exterior nos limites de sua competência constitucional. Embora bastante 
contestado, o conceito de paradiplomacia não impossibilita a existência de outras formas 
de participação subnacional no processo da política externa, mais diretamente ligado ao 
departamento de relações exteriores de governos centrais, como assim chamada diplomacia 
federativa, tampouco impede o papel cada vez maior dos governos subnacionais nas estruturas 
de multicamadas para a governança regional ou mundial.

A paradiplomacia é, pois, a terminologia aplicada à atuação internacional das entidades 
subnacionais. Essa atuação pode estar concentrada em motivações políticas, culturais e econômicas. 
Na ótica do autor supracitado, isso não atrapalha a existência de outras ações de inclusão dos entes 
subnacionais na política externa. 

Além do ânimo econômico e das diversas áreas de cooperação (tecnológica, educacional, 
científica), a ação externa das entidade subnacionais pode ter como característica uma ação 
estratégica política que destoe da política externa central, sobretudo, de aspirações emancipatórias 
e secessionistas, como apontada por Lecours (2002), porém o presente estudo ocupa-se das 
primeiras formas de atuação, voltadas para a busca de ganhos econômicos, políticos e sociais 
através da interação e da cooperação internacional.

1 O conceito de desenvolvimento pressupõe reconhecer o caráter pluralista, aberto e pragmático do termo que supera a dimensão estritamente 
econômica, e redirecionando o debate para o elenco de condicionantes da plena realização dos potenciais inerentes a todos os indivíduos. Desse 
ponto de vista, o desenvolvimento deve ser visto como um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam. Ela contrasta 
com visões mais restritas, como as que identificam desenvolvimento com crescimento do PIB, aumento da renda per capita, industrialização, 
avanço tecnológico ou modernização. Esses cinco elementos são obviamente importantíssimos como meios de expandir as liberdades. Mas as li-
berdades são essencialmente determinadas por saúde, educação e direitos civis. Dessa forma, perceber o desenvolvimento como expansão de li-
berdades substantivas, faz com que a atenção seja direcionada para os fins que o tornam importante e não para os meios. SEN, Amartya. (2000)



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 906-923. ISBN 978-85-63800-17-6

Prado910

diagramação: letra1@editoraletra1.com

Assim, a atuação externa dos atores subnacionais, encontra um importante instrumento 
(componente) para buscar seu desenvolvimento, principalmente atrelada aos aspectos trazidos 
pela difusão de poder e pela emergência de novos atores no cenário internacional2: a cooperação 
descentralizada. Essa dimensão da cooperação internacional pode ser definida como um conjunto 
de ações, atividades e programas de intercâmbio e cooperação que são estabelecidos entre atores 
subnacionais pertencentes a dois ou mais estados nacionais diferentes (BUENO, 2010) e, segundo 
Gilberto Rodrigues, “trata-se da possibilidade de entes subnacionais ou não-centrais, como Estados 
e Municípios, desenvolverem ações internacionais, no âmbito de suas competências, sob o amparo 
de molduras internacionais bilaterais ou multilaterais” (2011, p. 6).

Através desta modalidade de cooperação internacional é possível imprimir uma nova dinâmica 
nas relações subnacionais internacionais e consequentemente colocar esses entes em contato 
direto, exercendo autonomia e servindo de marco da descentralização do poder estatal.

Desta forma, a cooperação descentralizada entre governos subnacionais surge como um 
fenômeno completo e dinâmico, que está transformando a prática dos agentes locais ao mesmo 
tempo em que oferece ao conjunto de relações globais novas perspectivas e modelos inovadores 
de gestão compartilhada. (GAMBINÍ, 2008, p. 12)

A cooperação descentralizada representa um novo conceito da dinâmica da cooperação 
internacional para o desenvolvimento (DESSOTTI, 2009), sendo a União Europeia3 a primeira a inserir 
esta modalidade em suas atividades. A cooperação internacional para o desenvolvimento4, poder ser 
definida como um sistema que articula a política entre os Estados e os atores não governamentais 
em um conjunto de normas difundidas que visam a promoção do desenvolvimento em bases 
solidárias (MILANI, 2012), envolvidas em uma gama de intervenções de caráter internacional 
orientada a troca de experiências e recursos entre países do hemisfério Norte e Sul (PINO, 2006), 
que inicialmente servia como instrumento de ajuda assistencial dos países desenvolvidos para 
com os menos desenvolvidos (ROMERO, 2004), em uma relação verticalizada (Norte-Sul) e de 
gestão pouco compartilhada - observa-se que alguns anos depois, este sentido fora reformulado.

A cooperação descentralizada ainda pode ser entendida como uma política pública, seja 
pela interação entre Estado Nacional e subnacional, através de funções coordenadas, almejando 
resultados e seguindo regras estabelecidas, seja através de sua própria ação. Pode também, ser 
considerada também uma “instituição internacional em processo de consolidação”, por “aludir um 
conglomerado que contem ideias, arranjos institucionais, normas, regras e práticas formalizadas 
ou não” (SALOMÓN, 2012, p. 9).

Ainda neste sentido, vale apontar o espaço que a Cooperação Descentralizada tem exercido 
na cooperação horizontal (Sul-Sul), onde é cada vez maior a participação de entidades subnacionais 

2 “No es hasta los años noventa, tras la caída del bloque soviético y el posterior inicio del proceso de globalización y la intensificación de los pro-
cesos de descentralización política y administrativa, cuando la cooperación descentralizada comienza a intensificarse y a recibir una creciente 
atención y reconocimiento en la agenda global de desarrollo.” (MARTINEZ Y SANAHUJA, 2012).

3 Regulamento (CE) n° 1659/98 do Conselho, de 17 de julho de 1998, relativo à Cooperação Descentralizada.
4 A concepção “Norte-Sul” se aplica a modalidade de cooperação praticada pelos países majoritariamente posicionados no hemisfério norte (onde 

se concentram os países mais ricos) aos países posicionados geograficamente no hemisfério Sul, onde se encontram os Estados relativamente 
menos desenvolvidos do planeta. Neste sentido, a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (OCDE) concentra boa parte 
dos doadores deste sistema e de igual maneira, sistematiza seu conjunto de regras, através do mecanismo da Assistência Oficial ao Desenvol-
vimento (AOD).
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nas propostas de cooperação e pela mudança do pensamento e ação da cooperação internacional 
para o desenvolvimento, onde os países do Sul passam a figurar como doadores ou promotores 
de cooperação prestada, conferindo novos espaços de diálogo e parceria para com as entidades 
subnacionais.

A cooperação descentralizada é um dos principais componentes da paradiplomacia (SALÓMON, 
2012), que abrange também outras áreas como a promoção econômica comercial e a captação de 
recursos de agências públicas. De fato, a cooperação descentralizada representa apenas uma das 
formas de exercício da paradiplomacia, que por sua vez é mais ampla e envolve também outras 
modalidades de atuação. 

Desta maneira as entidades subnacionais passaram a ter maior relevância no cenário 
internacional, pelas ações da paradiplomacia, utilizando, por exemplo, o componente da cooperação 
descentralizada, além de exercer funções de coordenação, articulação, negociação e indução dos 
agentes envolvidos nos processos de integração regional, por exemplo.

O ESPAÇO SUBNACIONAL E A FRONTEIRA NO MERCOSUL

Em 1991, a América do Sul presenciava o nascimento do Mercado Comum do Sul, através 
da integração dos quatro primeiros Estados Parte ao firmarem os compromissos trazidos pelo 
Tratado de Assunção. Esta iniciativa inaugurou uma importante fase de aproximação entre Brasil, 
Argentina, Paraguai e Uruguai, encerrando a cinzenta fase de desconfiança da diplomacia sul-
americana (CERVO, 2001). 

Em sua primeira fase, o Mercosul direcionou seu esforço à sua formação institucional, 
enfatizando o aspecto comercial do processo de integração. Durante esta fase, a expansão da relação 
comercial é marcante, porém, a opção por uma estrutura intergovernamental, com a criação de 
órgãos compostos por representantes dos poderes executivos dos seus membros, fez com que 
o bloco assumisse uma postura verticalizada no processo de tomada de decisão, dependente do 
consenso entre as partes e consequentemente, enfrentasse dificuldades na inserção de outros 
atores no processo de integração (COUTINHO; HOFFMANN; KFURI, 2007).

Por mais que originalmente o Tratado de Assunção enfatizasse o sentido integracionista do 
Cone Sul e a pauta comercial ocupasse grande parte da construção desse sentido da integração, 
outras discussões começavam a permear as instâncias decisórias do bloco, sobretudo, a criação de 
grupos de trabalho e instituição de órgãos distintos para atender à crescente demanda de diálogo 
intrabloco nos mais variados temas5.

Nesse propósito, foi instituído no ano de 2002, o Grupo Ad Hoc sobre Integração Fronteiriça 
(GAHIF), criado através da Decisão do CMC n.º 05/02, uma ação inovadora, pois até então, não 
existia no Mercosul nenhum instrumento pertinente que facilitasse as relações entre as populações 
fronteiriças e questões correlatas.

5 Grupos de trabalho ad hoc do GMC - Grupo Ad Hoc Setor Açucareiro (GAHAZ); Grupo Ad Hoc para Examinar a Consistência e Dispersão da 
Tarifa Externa Comum (GAHTEC); Grupo Ad Hoc para a Superação das Assimetrias (GAHSA); Grupo Ad Hoc para os Setores de Bens de Capital 
e de Bens de Informática e Telecomunicações (GAH BK/BIT); Grupo Ad Hoc Biocombustíveis (GAHB); Grupo Ad Hoc Domínio MERCOSUL 
(GAHDM); Grupo Ad Hoc para a Eliminação da Dupla Cobrança da Tarifa Externa Comum e Distribuição da Ren da Aduaneira (GAHDOC); 
Grupo Ad Hoc Fundo MERCOSUL de Apoio às Pequenas e Médias Empresas (GAHFOPYME); Grupo Ad Hoc de Consulta e Coordenação para 
Negociações no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC) e do Sistema Global de Preferências Comerciais entre Países em Desen-
volvimento (SGPC)(GAH OMC-SGPC); Grupo Ad Hoc para a elaboração e implementação da Patente MERCOSUL(GAHPAM); Grupo Ad Hoc de 
Regulamentação do Código Aduaneiro do MERCOSUL(GAHRECAM).



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 906-923. ISBN 978-85-63800-17-6

Prado912

diagramação: letra1@editoraletra1.com

O grupo de trabalho foi criado com o objetivo de propiciar à melhoria da qualidade de vida de 
suas populações, elaborar propostas de instrumentos normativos destinados a facilitar as relações 
entras as comunidades fronteiriças, tanto em aspectos comerciais como em assuntos ligados à 
saúde, educação, segurança, migração, trabalho, transporte, desenvolvimento econômico e outros 
que pudessem impulsionar a integração entre comunidades de fronteira.6

Apesar de pouco dinamismo inicial, alguns temas relevantes ao aprofundamento do processo de 
integração foram debatidos no grupo, como, por exemplo, o Anteprojeto de Acordo sobre Localidades 
Fronteiriças Vinculadas, que visa melhorar a qualidade de vida da população de fronteira em termos 
econômicos, de trânsito, de regime de trabalho, de acesso aos serviços públicos e de educação. A 
proposta tem por objetivo atender os nacionais de um determinado Estado Parte do Mercosul 
que estejam inseridos nas áreas em que o acordo abrange, podendo esses nacionais utilizarem os 
serviços públicos, exercer sua profissão (dentro das normas estabelecidas e requisitos de formação), 
ter acesso ao comércio fronteiriço, dentre outros direitos, mediante ao porte e apresentação de 
um documento expedido pelas autoridades competentes (carteira de trânsito vicinal fronteiriço).7

Ainda vigente, o GAHIF tem avançado pouco e de acordo com José Luis Rhi Sausi e Nahuel 
Oddone 

As poucas reuniões desenvolvidas se deram sem a representação de populações fronteiriças: 
somente os governos participaram, em total ausência de unidade subnacional, tratando a 
cooperação fronteiriça segundo uma lógica absolutamente top-down. (2009, p. 64)

Ocorre que as entidades pouco participam desta proposta, uma vez que, neste ambiente, 
as deliberações são tomadas em um sentido vertical e hierarquizada, onde essas entidades pouco 
influenciam nas decisões. De acordo com informações veiculadas nos sites oficiais do Mercosul 
e dos Estados Parte, existe planejamento de retomada de trabalho do GAHIF para o ano de 2013 
(SAF, 2013; FCCR, 2013).

Neste sentido, através de uma crescente demanda política, foi criado em 2004 o Foro 
Consultivo de Municípios, Estados Federados, Províncias e Departamentos do Mercosul (FCCR)8, 
sendo instalado de fato, três anos mais tarde no Rio de Janeiro9, durante a Cúpula de Chefes de 
Estado do Mercosul.

Mesmo estando vinculado institucionalmente ao GMC, o FCCR tem uma dinâmica própria 
de organização, atuação e articulação, sendo dividido em dois comitês: um responsável pelos 
municípios e outro pelos Estados-federados, departamentos e províncias. Sua finalidade é estimular 
o diálogo e cooperação entre as entidades subnacionais dos Estados Parte e servir de instrumento 
para a criação de uma agenda comum para que suas ações possam ser valorizadas no processo de 
integração regional. 

O FCCR possui três eixos de atuação: Integração produtiva, cidadania regional e integração 
fronteiriça. O primeiro eixo é dedicado a promover a integração das cadeias produtivas e gerar 

6 Artigo 2.ºda Dec. CMC 05/02.
7 Ata n.º 01/11 da XI Reunião do GAHIF.  Ver Estatuto da Cidadania do Mercosul (Plano de Ação)/ Dec. CMC n.º 64/10.
8 Dec. CMC 41/04
9 Carta do Rio de Janeiro de 18 de janeiro de 2007. Los Gobernadores, Intendentes, Prefeitos y representantes de gobiernos locales miembros del 

Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del Mercosur, y representantes de los gobiernos nacionales, 
reunidos en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, el 18 de enero de 2007.
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novos negócios. O eixo dedicado à cidadania regional trata de assuntos relacionados à cultura, 
questões sociais, identidade regional e políticas públicas. Já a terceira frente, é dedicada aos 
assuntos fronteiriços. 

Com o intuito de reforçar essa dinâmica, foi que o FCCR cria em seu âmbito, o Grupo de 
Trabalho de Integração Fronteiriça, no ano de 2008 (GTIF)10, com o objetivo de promover estudos e 
seminários sobre o tema, além de envolver seus membros na discussão dos problemas fronteiriços, 
tendo o ponto de partida as perspectivas e necessidades das entidades subnacionais. 

A criação de grupos de trabalhos e ambientes dedicados à temática da integração fronteiriça 
tem sido importante para o crescimento institucional do bloco. A maior articulação entre as 
entidades subnacionais, reuniões técnicas especializadas, seminários temáticos e projetos comuns, 
em uma primeira vista, demonstram avanços, principalmente pela construção de instrumentos de 
cooperação entre as entidades e pela ênfase nos assuntos e interesses compartilhados em torno 
da proposta da integração fronteiriça promovida pelas entidades subnacionais do Mercosul.

Destacado como um dos eixos prioritários das ações do foro, a integração fronteiriça busca 
promover o desenvolvimento integrado dos territórios fronteiriços do Mercosul, destinando especial 
atenção a uma região repleta de complementariedade de toda ordem, pouco condicionados às 
amarras das burocracias estatais, onde a dinâmica local é movida por necessidades e vontades que 
por vezes fogem do escopo legal (OLIVEIRA, 2005). Cada região possui uma dinâmica econômica 
e social diferenciada, bem como em relação à sua capacidade de inovação e promoção estratégica 
de transformação social de cada região fronteiriça.

Assim, as relações fronteiriças no Mercosul tendem a construir sua própria dinâmica, onde 
as cidades, Estados federados, províncias e departamentos, muitas vezes deslocados da atenção 
central dos Estados Parte, constroem laços de proximidade, tentando promover um maior nível de 
interdependência com outros espaços sociais e políticos, apresentando “tendências descentralizadoras, 
com maiores níveis de capacidade para a complementaridade e, até, competitividade nos mercados 
internacionais (sobretudo os mais próximos)” (OLIVEIRA, 2005: 382). 

O conceito clássico e singular de fronteira, parte do entendimento geográfico, fixando-se na 
delimitação territorial de definição de espaços que sejam um resultado de convenções bilaterais ou 
unilaterais (SIEGER apud BAUCKHEUSER, 1952) e noção de limites (LYDE, 1915; HARTSHORNE, 
1936). Assim, a fronteira seria uma linha determinando o início e o fim de um país, estipulando 
o poder num determinado território de um Estado (OLIVEIRA, 2005).

Tal conceito encontra-se de certa forma incompleto para o objetivo deste trabalho e não atende 
os estudos envolvendo as dinâmicas econômicas, migratórias, políticas, sociais, culturais, identidade 
e organização espacial (RAFFESTIN, 1993). De uma maneira complementar ao apresentado acima, 
Lia Osório Machado nos auxilia no esclarecimento sobre a distinção entre fronteira e limite:

É bastante comum considerar os termos fronteira e limite como sinônimos. Existe contudo, 
diferenças essenciais entre eles que escapam ao senso comum. A palavra fronteira implica, 
historicamente, aquilo que sua etimologia sugere -- o que está na frente (...) Mesmo assim, não 
tinha a conotação de uma área ou zona que marcasse o limite definido ou fim de uma unidade 
política. Na realidade, o sentido de fronteira era não de fim, mas do começo do Estado, o lugar 

10 VII FCCR-CN, Ata 01/08.
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para onde ele tendia a se expandir. (...) As diferenças são essenciais. A fronteira está orientada 
“para fora” (forças centrífugas), enquanto os limites estão orientados “para dentro” (forças 
centrípetas) (...) enquanto a fronteira pode ser um fator de integração, na medida que for uma 
zona de interpenetração mútua e de constante manipulação de estruturas sociais, políticas e 
culturais distintas, o limite é um fator de separação, pois separa unidades políticas soberanas 
e permanece como um obstáculo fixo, não importando a presença de certos fatores comuns, 
físico-geográficos ou culturais. (1998, p. 42)

A partir disso, diferentemente da ideia de ser um lugar de passagem ou um ambiente de 
“filtro”, podemos compreender a fronteira como um espaço de integração e não de separação. 
Assim, as regiões fronteiriças não devem mais ser vistas como áreas longínquas e isoladas, mas 
como áreas capazes de estimular o desenvolvimento, a integração regional e a cooperação, já que 
as faixas contíguas dos países fronteiriços possuem propósitos comuns e vantagens comparativas 
que merecem ser mais exploradas (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, 2010, p. 33).

O ambiente fronteiriço que identifica o Mercosul, por exemplo, é marcado por intensos 
movimentos culturais, sociais, econômicos e políticos, não somente caracterizados como lugares 
de passagens ou experiências de travessias. É um ambiente que possui espaços de integração 
históricos permanentes e em muitas vezes, de características pragmáticas, como é o caso das 
cidades-gêmeas, onde a negociação, a integração e o compartilhamento de infraestrutura e de 
espaços comuns são constantes.

De modo geral, a falta de estudos sobre o relacionamento e a cooperação entre as regiões 
de fronteira pode ser explicada pela situação duplamente marginal que as tem caracterizado 
(STEIMAN; MACHADO, 2012). Por um lado, grande parte dessas regiões de fronteira estão isoladas 
dos centros nacionais de seus respectivos Estados, quer pela ausência de redes de transporte, de 
comunicação, quer pelo peso político e econômico menor que possuem em relação aos grandes 
centros. Por outro lado, as regiões de fronteira encontram no isolamento, uma oportunidade de 
aproximação com as regiões lindeiras. Contudo, sem uma estrutura institucional para auxiliar, 
a informalidade rege a cooperação entre países vizinhos em regiões de fronteira, sobretudo a 
cooperação patrocinada pelos atores subnacionais, que através de acordos tácitos entre autoridades 
imprimem suas próprias agendas e dinâmicas (CNM, 2008; CNM, 2009).

Dado o novo papel conferido às entidades subnacionais nas relações internacionais do 
século XXI, este quadro tende a mudar, contudo ainda esbarra nas dificuldades constitucionais, 
administrativas e legais internas de cada Estado. Além do mais, o envolvimento dessas entidades 
nos processos de integração regional, como no caso mercosulino, poderá transformar essas regiões, 
dada a sua própria localização geográfica, em zonas de cooperação entre os Estados Parte, por 
exemplo.

Com a perda da ênfase na segurança como um componente estratégico das relações internacionais, 
parece que as regiões estão se desvencilhando do controle paternalista do Estado, definindo seus 
próprios interesses políticos e, cada vez mais, participando de sua própria forma de política externa, 
estabelecendo diálogos de resolução de problema transfronteiriços. (GANSTER et al., 1997, p. 7)
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A perda do sentido fronteira-separação para uma nova perspectiva de fronteira-cooperação 
(CARNEIRO FILHO, 2013) indica uma modificação da perspectiva do papel do Estado. Desta 
forma, os interesses das entidades subnacionais passariam a ter mais relevância na concepção de 
políticas públicas, alterando sensivelmente o sentido clássico de limite e de fronteira (STEIMAN; 
MACHADO, 2012). 

Em relação ao Brasil, o processo de reestruturação territorial (RÜCKERT, 2001) em curso, 
é cada vez mais presente a pregação de uma nova forma de enxergar e promover a fronteira a 
partir das necessidades locais e consequentemente não mais ligada somente aos interesses da 
geopolítica realista, vinculada ao sentido da segurança e defesa, abrindo novas perspectivas de 
políticas públicas para as entidades subnacionais presentes na faixa de fronteira.

Desde o início do século XXI, visíveis no Plano Plurianual (PPA) de 2000-2003 (Governo 
Fernando Henrique Cardoso) e do PPA 2004-2007 (Governo Luís Inácio Lula da Silva), a fronteira 
começa a se destacar como um ambiente de cooperação, integração e profícuo para as políticas 
públicas, mas claro com muitos desafios e dificuldades na relação de um lado e de outro. Seja no 
campo do desenvolvimento social da faixa de fronteira, como no primeiro PPA, como através da 
criação de um plano específico para o desenvolvimento da faixa de fronteira brasileira - PDFF- Plano 
de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira -, no segundo PPA, ficando esse, a cargo do Ministério 
da Integração Nacional. Isso também nos impõe o dever analítico de perceber as relações, nem 
sempre amistosas e sem conflitos, entre os distintos ministérios (no caso, o Itamaraty e o Ministério 
da Integração Nacional).

O diálogo federativo em relação aos assuntos fronteiriços tem crescido nos últimos anos, 
tendo como exemplo o papel do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República 
(GSI/PR) que exerce atividades permanentes de secretaria executiva do Conselho de Defesa 
Nacional, que estimulou uma série de estudos com objetivo de promover o desenvolvimento da 
Faixa de Fronteira, por meio de suas comissões especiais (FURTADO, 2012), tendo por reflexo 
dessa ação política a formação, no ano de 2008, do Grupo de Trabalho Interfederativo (GTI), sob 
a coordenação do Ministério da Integração Nacional, com o escopo de elaborar propostas que 
contemplassem o desenvolvimento e à articulação de integração fronteiriça com países vizinhos, 
sobretudo com o Mercosul. 

Fruto desse trabalho e a partir de um documento que indica as bases para o desenvolvimento 
da fronteira, a Comissão Permanente para o Desenvolvimento e a Integração da Faixa de Fronteira 
(CDIF) foi criada no ano de 2010 com o escopo de contribuir para o aperfeiçoamento da gestão das 
políticas públicas para o desenvolvimento da faixa de fronteira, visando estimular a articulação 
com os governantes locais, ou seja, com as entidades subnacionais fronteiriças. 

A construção de elos de cooperação com entidades subnacionais, principalmente visando 
os assuntos fronteiriços, faz com que a mudança de visão esteja presente também nas ações da 
Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República (SRI-PR), através do empenho 
da Subchefia de Assuntos Federativos (SAF) em promover o acesso e o diálogo sobre as políticas 
públicas para os municípios situados em faixa de fronteira. Tal órgão é responsável em coordenar a 
assessoria internacional federativa da Presidência da República e consequentemente, articular os 
editais de cooperação descentralizada propostos em parceria com a Agência Brasileira de Cooperação 
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(ABC). Além do mais, representa os interesses brasileiros na coordenação dos assuntos federativos 
junto ao Mercosul e suas instituições.

A maior articulação entre as entidades subnacionais e o ambiente institucional do Mercosul 
através de reuniões técnicas especializadas, seminários temáticos e projetos comuns, em uma 
primeira análise, demonstram avanços iniciais. A mudança do sentido da fronteira, rompendo 
um antigo paradigma preponderante da separação, caminhando para a construção do sentido da 
fronteira como um ambiente de cooperação, também indica avanços significativos para o processo 
de integração e refletem na percepção do comportamento do Estado brasileiro através de suas ações 
para essa região. Assim, as entidades subnacionais situadas na fronteira manifestam a construção 
de um regime simbólico interesses compartilhados e comportamento político em torno da proposta 
da integração e cooperação fronteiriça. 

A CONSTRUÇÃO DE UM REGIME SIMBÓLICO DA COOPERAÇÃO FRONTEIRIÇA NO 
MERCOSUL 

Evidentemente, as relações fronteiriças no Cone Sul da América do Sul já existiam antes 
mesmo da criação do Mercosul. O enlace econômico, social, político, de trabalho, de amizade e 
de parentesco, por exemplo, já estavam presentes, bem como os conflitos e a competição nas 
regiões de fronteira. O Mercosul só ofereceu maior visibilidade a essas relações e aos problemas 
(RHI SAUSI; ODDONE, 2012), buscando superar econômica, social, política e culturalmente as 
diferenças e os conflitos.

A fronteira se apresenta como um locus propício, um ambiente profícuo para a interação 
das entidades subnacionais do Mercosul. No ambiente fronteiriço do bloco, onde há uma maior 
vivência do processo de integração de forma horizontalizada, as entidades subnacionais fronteiriças 
e a população que ali vive, criam seus próprios meios de interlocução social.

Se é crescente o engajamento das entidades subnacionais no plano internacional através da 
captação de recursos, da promoção comercial e econômica e da cooperação internacional, esta última 
merece destaque e pode ser considerada a principal área da agenda da paradiplomacia brasileira 
(SALOMÓN, 2012). Tanto na modalidade bilateral ou multilateral, as ações de irmanamentos de 
cidades, intercâmbios de melhores práticas ou a presença em redes transnacionais de entidades 
congêneres são exemplos de atividades de cooperação internacional que abarcam as cidades, 
departamentos, estados-federados, regiões e províncias.

Por mais que as perspectivas em relação à cooperação internacional para o desenvolvimento 
não sejam consensuais (MILANI, 2012), entendemos que a cooperação internacional, sobretudo 
no ambiente fronteiriço do Mercosul (contando com o empenho das entidades subnacionais), 
pode promover a integração e a prosperidade entre os parceiros, principalmente se os princípios 
da Cooperação Sul-Sul forem seguidos e aplicados, onde o respeito às diferenças é ampliado e o 
espaço para as condicionalidades é mitigado.

Neste sentido, a utopia ou a mensagem política e simbólica da Cooperação Sul-Sul (CSS) 11 é 
incorporado ao Mercosul e reflete hoje em seu ideário institucional, tanto na formação de espaços 

11 Conceito amplo e poroso. Seguindo a definição das Nações Unidas (PNUD), CSS é a integração entre dois ou mais países em desenvolvimento 
que buscam promover seus objetivos para o desenvolvimento no plano individual ou coletivo mediante a troca de experiência, atitude, recur-
sos e conhecimento técnico. (SURASKY, 2009).
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institucionais inseridos no FCCR, quanto em outros órgãos, como no Fundo de Convergência 
Estrutural (FOCEM) (PINO, 2012), onde a participação das entidades subnacionais e o diálogo 
fronteiriço são prementes. 

“A CSS aspira a se tornar, na América Latina, uma referência para os outros países em 
desenvolvimento que buscam mais autonomia e compartilhar soluções em bases horizontais” 
(PINO, 2012: 239). Desta forma, trazendo para o recorte do Sul-Americano, Argentina, Brasil, 
Paraguai, Uruguai e Venezuela buscam pavimentar através de suas práticas de cooperação, uma 
via sólida de relacionamento mútuo e equânime. 

O caso brasileiro, considerado uma potência regional (NOLTE, 2011) ou potência emergente 
(KORNEGAY, 2012), é o único país da região que pratica maior diversificação de sua cooperação, 
estando presente na América Latina, no continente africano e no continente asiático. Contudo, a 
visão governamental para a região de fronteira tem modificado a antiga percepção para a região 
(defesa/segurança), passando para um estágio de reanimação das políticas públicas em faixa de 
fronteira, visando o desenvolvimento lato sensu (FURTADO, 2012), refletindo diretamente nos 
Estados Parte do Mercosul, onde se nota a presença marcante da responsabilidade brasileira na 
promoção de levantamentos e proposições de ações, como se nota nos documentos oficiais do 
FCCR12, por exemplo.

Neste sentido, baseado no desenvolvimento dos estudos sobre o regime simbólico da 
Cooperação Sul-Sul proposto por Emma Mawdsley (2012a; 2012b13), tendo como ponto de apoio 
os insights produzidos pela teoria da dádiva14 de Marcel Mauss (1974; 1990) e nos estudos de 
Tomohisa Hattori (2003), oferecemos uma proposta de construção de um regime simbólico da 
cooperação fronteiriça no Mercosul.

  Se a lógica dominante da ajuda externa para os países ocidentais, ou melhor dizendo, dos 
membros do Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento da Organização de Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (CAD-OCDE) está calçada na caridade, a ajuda oferecida pelos países que patrocinam 
uma visão alternativa (CSS, por exemplo), está respaldada na solidariedade e no benefício mútuo, 
apoiada no princípio da “horizontalidade entre os parceiros” (MAWDSLEY, 2012a, p. 257). O ato 
de doar, de redistribuir e de receber, está ligado a um gesto de reciprocidade, contudo, no modelo 
horizontal, a proposta é de romper com a relação de superioridade/inferioridade criada pelo 
estigma da cooperação internacional tradicional onde a especulação sobre a dádiva não reciprocada 
é presente (MAWDSLEY, 2012b). 

De acordo com Mawdsley (2012a, p. 263), dado ao posicionamento que os parceiros do 
desenvolvimento criam na promoção de um regime de cooperação horizontal (Sul-Sul), ainda que 
possuindo diferenças entre eles e suas instituições, criam princípios que caracterizam um regime 
simbólico de atuação e prática, tais como: a) identificação de semelhança na exploração colonial e 

12 Plano de Ação do FCCR 2013-2014, aprovado pela Decisão n.º 54/12, sessão integração fronteiriça. Disponível em: http://fccrmercosur.org/
web/plan-de-accion/. Acesso em: 10.03.2014.

13 Na obra From repipients to donors: emerging powers and the changing development landscape, a autora aborda de maneira ampla as discussões 
sobre a atuação dos chamados parceiros de desenvolvimento emergentes e suas implicações para a governança da cooperação internacional 
para o desenvolvimento. Em relação à construção do gene da cooperação, a autora apresenta cinco drivers históricos, sendo eles: os socialis-
mos, o Movimento dos Países Não Alinhados, a emergência da OPEC, iniciativas das Nações Unidas associadas a cooperação Sul-Sul, e (re)
lançamento de programas de cooperação por países que passaram a integrar a União Europeia entre os anos 2004 e 2007 (Estados do leste 
europeu, em sua maioria). 

14 Gift Theory
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desvantagens sofridas no período pós-colonial, vulnerabilidade diante a globalização promovida 
pelo consenso de Washington e uma identificação comum em relação ao seus status de ‘países em 
desenvolvimento’; b) com base na experiência compartilhada, a expertise em relação às abordagens 
sobre tecnologia e desenvolvimento são mais apropriadas para difusão entre países semelhantes.; 
c) rejeição explícita às condições de hierarquia  entre os Estados, forte articulação dos princípios 
de respeito, soberania e não-interferência; d) insistência do resultados benéficos para ambos os 
lados e oportunidades mútuas nas ações de cooperação Sul-Sul. 

Para melhor ilustrar esses preceitos a autora elaborou o seguinte quadro, ressaltando para 
a construção heurística da proposta:

Tabela 1 - Regime Simbólico da Cooperação sul-Sul

 
DOADORES OCIDENTAIS PARCEIROS DA COOPERAÇÃO SUL-SUL

a) Caridade a) Oportunidade

b) Obrigação moral junto aos desafortunados. b) Solidariedade com outros países em desenvolvimento (terceiro 
mundo)

c) Expertise baseada em conhecimento, instituições, 
ciência e tecnologia superiores

c) Expertise baseada em uma experiência semelhante (países po-
bres, em desenvolvimento, etc.)

d) Simpatia em relação ao diferente e noção distante 
do “outro”

d) Empatia baseada em identidades e experiências compartilhada.

e) A virtude da obrigação que não gera reciprocidade e) Virtude da promoção do benefício mútuo e da reciprocidade

Fonte: MAWDSLEY, 2012a: 264. Tradução livre 

Esta proposta é propagada através de declarações, discursos, afirmações e nas performances 
(práticas e mudanças reais nas regiões) dos parceiros registrados pela autora nas obras referenciadas 
acima. Mawdsley sugere ainda que a teoria da dádiva abre uma possibilidade de pensar que a questão 
da reciprocidade é aplicada de igual para igual, no sentido de criar uma relação social baseada em 
parceria mútua, interações benéficas com base em identidade e experiências compartilhadas. 

Podemos ligar esta proposta às relações fronteiriças no Mercosul onde o nível de reciprocidade 
das relações de cooperação tende a ser maior, uma vez que nestes espaços, interesses e necessidades 
atingem um nível maior de interdependência. A cooperação fronteiriça, ligada ao alvitre da criação 
de seu regime simbólico de atuação, não está ligada simplesmente ao ato de doar ou somente 
retribuir mediante condições, mas sim, compreender o outro e construir uma estrutura coletiva (seja 
material ou imaterial) que sirva ambos os lados da fronteira. Sustentando um diálogo fronteiriço 
importante para a região, as entidades subnacionais do Mercosul acabam por criar um regime de 
identidades e interesses compartilhados, mesmo não sendo atores homogêneos tanto em suas 
práticas como em sua estrutura econômica, política e geográfica.

Deste modo, focamos o pensamento em alguns pontos para a construção do regime simbólico 
da cooperação fronteiriça no Mercosul, principalmente na cooperação promovida pelas entidades 
subnacionais, tendo por base os documentos, declarações e experiências de cooperação já praticadas 
e em curso na região. 
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Assim, elencamos alguns princípios, a saber: a) identificação da fronteira como zona de 
cooperação e sinergia entre os países vizinhos; b) reconhecimento da importância cultural, 
costumes e relacionamento social de ambos os lados da fronteira; c) Ceticismo em relação aos 
programas ou políticas públicas que não considerem os interesses e necessidades locais, que não 
apresentem a possibilidade da participação da comunidade fronteiriça ou que não estimulem a 
descentralização das decisões; d) Possibilidade de compartilhar as experiências adquiridas ou 
aplicar com reciprocidade os ganhos advindos da cooperação; e) Participação em redes de entidades 
congêneres que possibilitem a agenda de cooperação nas áreas de suas responsabilidades legais 
e políticas.

Por integrarem um espaço estratégico em seus países, as entidades subnacionais fronteiriças 
buscam através da prospecção de programas de cooperação internacional para o desenvolvimento (em 
destaque para a modalidade Sul-Sul), criar uma coesão territorial importante para o desenvolvimento 
estratégico de suas regiões, bem como mitigar o efeito da posição periférica em relação aos centros 
decisores e dos policy makers das políticas públicas de seus determinados Estados.  

A partir desta perspectiva, as entidades subnacionais enxergam na promoção de um regime 
simbólico de atuação, uma forma de uniformizar suas ações de cooperação e através da aplicação 
desses princípios, buscam influenciar os espaços institucionais do Mercosul.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mesmo com o desenho constitucional de competência no que tange às relações internacionais, 
obedecendo o aspecto jurídico interno de cada Estado, a experiência empírica revela outra 
realidade: iniciativas por parte das entidades subnacionais são cada vez mais frequentes no âmbito 
internacional e essas, por sua vez se deparam com a oportunidade de assumirem novos papéis e 
novas responsabilidades, criando estratégias de inserção internacional, aumentando a necessidade 
de adaptação das políticas domésticas à realidade internacional, “fundamentalmente porque a 
política externa e suas agendas de cooperação internacional para o desenvolvimento estão cada 
vez mais conectadas às demais políticas públicas.”(MILANI, 2012: 220)

Neste sentido, como instrumento facilitador do processo de integração regional e de 
importante inserção política, o Foro Consultivo de Municípios, Estados Federados, Províncias e 
Departamentos do Mercosul (FCCR) se apresenta na missão de estimular o diálogo e a cooperação 
entre as unidades subnacionais dos Estados Parte do bloco.

Através do FCCR, é cada vez maior a inserção das entidades subnacionais nas ações de 
cooperação dentro do Mercosul, participando em ações do FOCEM, programas de cooperação 
(Programa Mercosul-AECID) e de ações bilaterais promovidas pelos Estados Parte através de suas 
políticas públicas internas que apontam a região de fronteira como um campo de ação governamental. 

Inseridos nessas atividades, as entidades subnacionais têm a oportunidade de construir 
mecanismos mais sólidos de capacidade de coordenação de suas atividades de cooperação 
descentralizada e sua inserção internacional pode apresentar ganhos efetivos, como a concretização 
de parcerias estratégicas para o desenvolvimento local, novos negócios, projetos de cooperação 
ou até mesmo, ações coordenadas nos espaços de fronteira.
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Entretanto, ao apontar a necessidade de reativação grupo de trabalho sobre integração 
fronteiriça, observando15 o plano de ação do FCCR para os próximos anos, fica evidente que o 
tema necessita ser trabalhado com mais dedicação. Seja no ambiente do foro consultivo ou no 
GMC, a necessidade de discussão permanente dos assuntos que envolvem a vida do processo de 
integração na fronteira, não podem perder importância na ordem do dia do processo decisório, 
tampouco, o tema fronteira pode ser vencido pelas dificuldades políticas ou institucionais que o 
Mercosul apresentou nos últimos anos. 

A proposição lançada no trabalho, acerca dos princípios que orientam a cooperação fronteiriça 
no Mercosul, orientam para o sentido de que a fronteira não possui mais um propósito de separação, 
mas sim, de cooperação entre os atores presentes nessa região. As relações fronteiriças tendem a 
construir sua própria dinâmica, onde as cidades, estados federados, províncias e departamentos, 
muitas vezes deslocados da atenção central dos Estados Parte, constroem laços de proximidade, 
reciprocidade, promovendo um maior nível de interdependência com outros espaços sociais e 
políticos. 
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ANALYSIS OF INTERNATIONAL MIGRATION IN THE BRAZILIAN AMAZON FROM THE 
DYNAMIC BORDER BETWEEN BRAZIL AND BOLIVIA AT THE BEGINNING OF THE 21ST 
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RESUMO. A dinâmica migratória internacional recente na Amazônia brasileira tem apresentado alterações nos processos 
migratórios, principalmente no que diz respeito a origem dos migrantes. Essas alterações refletem, principalmente, 
a influência das áreas de fronteira nas transformações socioeconômicas ocorridas nas últimas décadas. Diante deste 
cenário os movimentos migratórios transfronteiriços se destacam como movimentos de curta distância e complexos, 
porém com volumes menores em relação às ondas migratórias do inicio do Século XX. A Amazônia brasileira faz 
fronteira com territórios de nove países. Destaca-se a Bolívia que em termos de migração acumulada apresenta os 
maiores volumes populacionais nos últimos dois censos demográficos brasileiros com 4.554 pessoas em 2000 e 5.314 
pessoas em 2010 (IBGE). Dentro dessa dinâmica migratória recente este trabalho tem como objetivo responder a 
duas perguntas: como se dá a distribuição espacial da população na fronteira Brasil-Bolívia? E quais as características 
dos fluxos migratórios nessa fronteira?

Palavras-chave. Migração Internacional, Amazônia brasileira, Bolívia; Fronteira.

ABSTRACT. The international migration dynamics recent in the Brazilian Amazon has introduced changes in 
migration processes, especially regarding the origin of migrants. These changes reflect, primarily, the influence of 
the frontier areas in the socioeconomic transformations of the last decades. Given this scenario the transboundary 
migration movements stand out as short and complex, but with lower volumes in relation to migratory waves of 
the early twentieth century. The Brazilian Amazon has territories bordering nine countries. Bolivia stands out that 
in terms of accumulated migration has the highest population in the last two volumes Brazilian censuses with 
4,554 persons in 2000 and 5,314 people in 2010 (IBGE). Within this recent migration dynamics this paper aims to 
answer two questions: how does the spatial distribution of the population in Brazil-Bolivia border? And what are the 
characteristics of migration flows that border? 

Keywords. International Migration, Brazilian Amazon, Bolivia, Border.

INTRODUÇÃO

A dinâmica migratória internacional recente na Amazônia brasileira tem apresentado 
alterações nos padrões de origem dos migrantes em função, principalmente, da influencia das 
áreas de fronteira com as transformações socioeconômicas ocorridas nas últimas décadas. Diante 
deste cenário que os movimentos migratórios transfronteiriços se destacam como movimentos 
curtos mais intensos e complexos, porém com volumes menores em relação às ondas migratórias 
do início do século passado.( HAKKERT & MARTINE, 2006)

No caso da Amazônia, este processo resulta em uma dinâmica migratória intra-regional e 
também internacional, visto que a região Amazônica compreende territórios de oito países (Brasil, 
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Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Suriname e Guiana) e da Guiana Francesa (Terrítório 
Ultra-marino Francês). Destaca-se a Bolívia que em termos de migração acumulada apresenta 
os maiores volumes populacionais nos últimos dois censos demográficos brasileiros com 4.554 
pessoas em 2000 e 5.314 pessoas em 2010 (IBGE).

Embora o volume migratório apresente uma informação nova, ela não é suficiente para 
entender o porquê do encurtamento das distâncias desse novo padrão de fluxos migratórios. 
Afinal como se dá a distribuição espacial na fronteira Brasil-Bolívia? E qual a natureza destes 
fluxos migratórios?

A compreensão a cerca da mobilidade populacional na fronteira Brasil-Bolívia parte do 
entendimento de que existem permutações, em diferentes aspectos, como no que diz respeito aos 
fatores socioeconômicos, trocas estas produzidas pelos sujeitos que protagonizam o movimento.

Desta forma, parte-se do pressuposto que a migração transfronteiriça é empreendida por 
vários sujeitos que interagem no tempo e no espaço, não necessariamente no mesmo ritmo, mesma 
direção e mesma escala. Interesses múltiplos, recursos adversos, poderes assimétricos, imprimem 
a pluralidade espacial e territorial que caracterizam as realidades fronteiriças. 

O CONTEXTO HISTÓRICO DA MIGRAÇÃO INTERNACIONAL NA AMAZÔNIA BRASILEIRA

Para entender a dinâmica migratória internacional recente da Amazônia brasileira é necessário 
rever o contexto histórico das migrações internacionais para a região.

Algo que se inicia ainda no período colonial (século XVI) onde a chegada dos portugueses à 
Amazônia brasileira representava a apropriação dos europeus sobre as terras brasileiras acompanhada 
pela migração forçada de escravos africanos que perdurou por três séculos.

No entanto, com a abolição da escravatura houve uma intensificação da migração de europeus 
devido a ideologia eugenista1 da época que visava resolver os problemas de povoamento e de 
carência de mão de obra no Brasil e, por conseguinte na Amazônia com imigrantes procedentes de 
Portugal, Espanha, Itália, Alemanha e Japão. Contudo, este padrão migratório começa a se alterar 
a partir de meados do século XX com o aumento da migração proveniente de países sul-americanos 
(SALES; BAENINGER, 2002).

Segundo Carmo e Jakob (2009), a migração entre os países da América do Sul tende a 
aumentar devido à situação econômica de alguns países terem apresentado melhorias como o 
Brasil e a Argentina, porém na situação específica da Amazônia brasileira os fluxos migratórios 
tendem a ser mais significativos.

Considerando a situação específica da Amazônia, além dos deslocamentos de curta distância nas áreas 
de fronteira internacional, observou-se a chegada de estrangeiros em várias partes do território. Nos 
próximos anos, com os investimentos que estão sendo realizados no desenvolvimento das malhas de 
transporte, aumentam as possibilidades de esses fluxos serem mais significativos (CARMO; JAKOB, 
2009, p. 206).

Esses autores ainda reiteram que:

1 Privilegiar a população branca em políticas migratórias, com a transferência de demandas para resolver problemas de povoamento e carência 
de mão-de-obra, por fatores ideológicos de “embranquecimento da população” (BRITO, 1995).
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Segundo Pellegrino (2003), a migração internacional é um aspecto essencial da história da 
América Latina. Segundo a autora, nos quinhentos anos transcorridos desde a ocupação dos 
territórios americanos pelos reinos europeus é possível identificar quatro grandes etapas 
no processo migratório. A primeira etapa se inicia com a conquista do território americano, 
realizada pelos europeus, e termina com a independência das nações americanas, sendo 
caracterizada pela incorporação de população proveniente das metrópoles e de populações 
africanas trazidas através do regime de escravidão. A segunda etapa é aquela na qual os países 
da América Latina, e principalmente do sul do continente, receberam uma parte da grande 
corrente emigratória européia da metade do século XIX e início do século XX. A terceira fase 
ocorreu entre 1930 e meados da década de 1960, sendo que nesta o fenômeno dominante diz 
respeito aos movimentos internos de população em direção às grandes metrópoles; a migração 
internacional adquiriu neste contexto um caráter regional e fronteiriço, funcionando como 
complemento à migração interna. A quarta fase ocorre nas últimas três décadas do século XX, 
quando o saldo migratório dos países da América Latina tornou-se negativo, e a emigração para 
os Estados Unidos e outros países desenvolvidos passou a ser o fato dominante do panorama 
migratório da região (PELLEGRINO, 2003 apud CARMO; JAKOB, 2009, p. 206).

Carmo e Jakob (2009) afirmam que a Amazônia brasileira teve reflexos dessas quatro etapas 
históricas apresentadas por Pellegrino, sendo que no período mais recente as trocas migratórias 
com os países vizinhos se intensificaram.

Portanto, a migração internacional para Amazônia brasileira já foi, historicamente, muito 
expressiva. No entanto, o período atual mostra mudanças importantes em termos das origens 
dos migrantes visto que as melhorias das condições de comunicação e transporte podem vir a ser 
importantes na intensificação da mobilidade populacional com os países vizinhos. Pela própria 
extensão das fronteiras internacionais da Amazônia Legal brasileira, certamente esse processo 
terá desdobramentos significativos para essa região (CARMO; JAKOB, 2009).

Diante desse novo contexto a organização espacial do sistema migratório internacional 
modifica também os movimentos migratórios ilegais os transformando em redes baseadas na 
confiança ao tráfico de migrantes, como é o caso dos bolivianos (SILVA, 2006).

Contudo, a migração é um processo multifacetário onde a simples mobilidade física não é 
suficiente para defini-la no contexto atual da globalização a qual é e pode ser utilizada como recurso 
por movimentos de resistência que se articulam em rede por territórios multiescalares inclusive 
redes ilícitas como o tráfico de drogas (MACHADO, 1997).

O trabalho de Steiman (2002) sobre o papel das fronteiras políticas internacionais nas cidades 
gêmeas de Tabatinga (Brasil) e Letícia (Colômbia) mostrou o sistema de cooperação que envolve as 
duas cidades no processo de articulação das redes de tráfico de drogas e contrabando internacional.

Conforme Steiman (2002), as cidades gêmeas possuem uma posição singular visto que formam 
subespaços estruturados e inseridos na faixa de fronteira na qual se realizam preferencialmente 
os fluxos transfronteiriços.

O estudo realizado por Steiman retrata uma das perspectivas de análise da migração 
internacional ressaltando a importância deste tema para o contexto brasileiro e sulamericano. A 
autora ainda apresenta vários fatores que contribuem para a notoriedade do assunto como:
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[...] a) a abertura dos mercados da América do Sul, pelo interesse cada vez maior de aumentar 
os fluxos comerciais entre eles; b) pela necessidade de cooperação na resolução de problemas 
comuns, que transcendem as fronteiras e fogem do escopo de cada soberania nacional, tais 
como a preservação do meio ambiente; a proteção às culturas e às terras indígenas; o tráfico 
de drogas, de ouro (e outros minerais) e de eletro-eletrônicos, que se tornou uma questão 
estratégica em si mesma, mas também por sua associação em alguns casos com movimentos 
guerrilheiros; c) pela migração transfronteiriça, que coloca em questão os direitos a que tem 
acesso os estrangeiros que vivem na faixa, bem como as suas diferenças culturais; d) pelas 
perspectivas de desenvolvimento econômico-social frente a tudo que foi acima colocado 
(STEIMAN, 2002, p. 2).

A subutilização de municípios fronteiriços na Amazônia brasileira para o desenvolvimento 
de atividades ilícitas que envolve um esquema de processos articulados em diversas escalas (local, 
regional e internacional) denota a precariedade das políticas públicas voltadas à questão da migração 
internacional na Amazônia brasileira.

O interesse atual em estudar as fronteiras internacionais deriva das implicações do processo 
de globalização sobre o sistema interestatal. As características desse processo desafiam a 
soberania dos estados nacionais, como observam os sociólogos Antonio Negri e Michael 
Hardt, em seu livro Império: “é fato que, em sintonia com o processo de globalização, a soberania 
dos Estados-nação, apesar de ainda eficaz, tem gradualmente diminuído. Os fatores primários de 
produção e troca – dinheiro, tecnologia, pessoas e bens – comportam-se cada vez mais à vontade num 
mundo acima das fronteiras nacionais; com isso é cada vez menor o poder que tem o Estado-nação 
de regular estes fluxos e impor sua autoridade sobre a economia” (NEGRI; HARDT, 2001, p. 11) 
(FERNANDES NETO, 2003, p. 1).

Os fluxos migratórios internacionais contemporâneos estão cada vez mais articulados com a 
reestruturação econômica internacional, nesse sentido, a migração internacional transfronteiriça 
passou a fazer parte do cenário nacional como aponta Baeninger (2012), em que revela a importância 
da Bolívia na entrada de novos imigrantes tanto nas áreas de fronteira quanto em direção a 
metrópole paulista.

Nas últimas décadas do final do século 20, o Brasil reabriu suas portas para o debate acerca da 
imigração internacional. Em um primeiro momento, tratou-se de focalizar o país como emissor 
de população para países desenvolvidos, e foi justamente nesse contexto que a imigração 
boliviana foi decisiva para o reconhecimento da sociedade brasileira também como receptora 
de novos contingentes de imigrantes. (p. 7)

Concentrar as análises para a dinâmica imigratória boliviana significa apresentar uma 
contribuição cientifica para um fluxo ainda pouco estudado visto que quando se fala em migração 
de bolivianos para o Brasil logo se pensa nos fluxos em direção a São Paulo e o que se pretende 
mostrar neste trabalho é o fluxo localizado na Amazônia brasileira que possui uma distribuição 
espacial peculiar. É nesse sentido, que se busca analisar tanto as informações demográficas recentes 
da Bolívia como do Brasil a fim de entender um pouco mais sobre este fenômeno.
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MIGRAÇÃO INTERNACIONAL NA AMAZÔNIA BOLIVIANA

De acordo com o censo demográfico de 2012, residem na Bolívia 127.263 estrangeiros, sendo 
que a sua chegada intensificou-se  a partir de 1991 quando o volume de estrangeiros triplicou em 
relação ao decênio anterior (Tabela 1). Nota-se também que até 1970 havia uma presença maior 
de mulheres do que de homens nos fluxos migratórios.

Tabela 1 – População estrangeira residente na Bolívia por período de chegada

PERÍODO DE CHEGADA TOTAL DE ESTRANGEIROS
SEXO

HOMENS MULHERES

Antes de 1950 382 163 219

1950-1960 989 480 509

1961-1970 3.775 1.865 1.910

1971-1980 6.263 3.169 3.094

1981-1990 5.678 2.925 2.753

1991-2001 16.431 8.641 7.790

2001-2012 60.962 32.804 28.158

Ignorado 33.165 17.015 16.150

Total 127.263 66.899 60.364

% 100,0 52,6 47,4

Fonte: INE: Censo Nacional de población y Vivienda de 2012.
 
Diante deste rápido acréscimo de população migrante na Bolívia ao longo dos anos de 1991 

a 2012, torna-se interessante destacar onde esses estrangeiros se localizam no território boliviano 
(Tabela 2). Identifica-se que nos três períodos 1991, 2001 e 2012, os departamentos de Santa 
Cruz, La Paz e Cochabamba concentram os maiores volumes migratórios.

Tabela 2 – População migrante por ano de chegada na Bolívia – anos de 1991; 2001 e 2012

DEPARTAMENTO
PERÍODO DE CHEGADA

1991 2001 2012

Santa cruz 766 2.823 5.932

La Paz 420 2.541 3.419

Cochabamba 267 1.765 3.053

Potosí 105 894 1.320

Tarija 191 694 855

Chuquisaca 54 524 995

Beni 63 240 426

Oruro 13 174 394

Pando 89 124 181

Total 1.968 9.779 16.575

Fonte: INE: Censo Nacional de población y Vivienda de 2001 e 2012.
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O departamento de Santa Cruz é o que recebe maior quantidade de migrantes internacionais 
que aumentam de 766 à 5.932 nos anos de 1991, 2001 e 2012, seguido por La Paz com uma variação 
de 420 a 3.419 habitantes. Diante disso, constata-se então que é nestes três departamentos que 
se concentra o maior número de migrantes internacionais na Bolívia. O departamento de Santa 
Cruz juntamente com os departamentos de Pando e Beni correspondem ao território da Amazônia 
boliviana que se somado seus volumes nos três períodos de chegada correspondem a mais de 1/3 
da população estrangeira na Bolívia. Todavia, dentre a população estrangeira e a relação com os 
países vizinhos é necessário conhecer a origem destes migrantes como apresentado na tabela 3.

Tabela 3 – Estrangeiros segundo país de nascimento

PAÍS DE NASCIMENTO POPULAÇÃO ESTRANGEIRA DISTRIBUIÇÃO RELATIVA

 Argentina 38.165 29,9%

 Brasil 22.992 18,0%

 Espanha 10.906 8,5%

 Perú 10.098 7,9%

 México 8.422 6,6%

 E. U. A. 4.376 3,4%

 Chile 4.235 3,3%

 Paraguai 3.845 3,0%

 Colômbia 2.657 2,1%

 Alemanha 1.809 1,4%

 Cuba 1.588 1,2%

Japão 1.486 1,2%

 Itália 1.274 1,0%

 Canadá 1.236 1,0%

 França 1.110 0,9%

 China 1.008 0,8%

Outros países 9.364 7,3%

 Ignorado 3.074 2,4%

 Total 127.645 100,0%

Fonte: INE: Censo Nacional de población y Vivienda de 2012.

Os estrangeiros residentes na Bolívia pertencem a 145 nações diferentes, sendo que a maior 
parte deles pertence a América do Sul e cerca de 50% desses migrantes são oriundos da Argentina 
e do Brasil (Tabela 3).

Conforme a tabela 3, a maior quantidade de estrangeiros residentes na Bolívia pertence a 
Argentina com aproximadamente 38.165 migrantes, o que representa 29,9% do total de migrantes 
no país, o Brasil é o segundo país com o maior número de estrangeiro em território boliviano com 
cerca de 22.992 migrantes, representando 18,0% do total de estrangeiros.
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IMIGRANTES DE PAÍSES AMAZÔNICOS

Com base no censo de 2012, 29,3% do total de estrangeiros residentes na Bolívia são oriundos 
de países amazônicos, somando um total de 37.343 migrantes. O único país amazônico que não 
possui migrantes na Bolívia é o Suriname (Tabela 4).

Tabela 4 – Estrangeiros nascidos em países amazônicos, 2012

PAÍS DE NASCIMENTO TOTAL
SEXO

HOMENS MULHERES

Brasil 22.992 12.015 10.977

Peru 10.098 5.847 4.251

Colômbia 2.657 1.544 1.113

Equador 899 498 401

Venezuela 692 371 321

Guiana 4 3 1

Guiana Francesa 1 1 -

Suriname - - -

Total de países amazônicos 37.343 20.279 17.064

Fonte: INE: Censo Nacional de población y Vivienda de 2012.

Observa-se que entre os imigrantes de países amazônicos, o fluxo de brasileiros apresenta-se 
em maior número, com quase 23 mil pessoas, dividindo-se em 12.015 homens e 10.977 mulheres. 
O segundo lugar em quantidade de migrantes residentes na Bolívia fica com o Peru, com um total 
de 10.098 migrantes, seguido da Colômbia com 2.657 e Equador com 899 migrantes. As Guianas 
apresentam o menor fluxo de migrantes no país, totalizando juntos somente 5 migrantes. E em 
todos os casos a presença de homens é superior a de mulheres.

A presença de migrantes amazônicos segue a mesma tendência dos demais estrangeiros 
com as maiores concentrações nos Departamentos de Santa Cruz, La Paz e Cochabamba com 
18.164, 7.257 e 6.786 respectivamente. Nota-se que a presença de brasileiros nos departamentos 
amazônicos (Santa Cruz, Pando e Beni) corresponde a quase 70% dos migrantes residentes na 
Bolívia (Tabela 5).
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MIGRAÇÃO INTERNACIONAL NA AMAZÔNIA BRASILEIRA

No último censo demográfico brasileiro, 2010, o processo de intensificação dos volumes de 
migrantes para a Amazônia brasileira se iniciou também no decênio de 1991-200 assim como no 
caso boliviano porem não na mesma proporção passando de 2.886 pessoas no período de 1981-
1990 para 5.962 pessoas no período de 1991-2000 e chegando a 13.365 pessoas no período de 
2001-2010.

Tabela 7 – População estrangeira residente na Amazônia brasileira por período de chegada

PERÍODO DE CHEGADA TOTAL DE ESTRANGEIROS
SEXO

HOMENS MULHERES

Antes de 1950 1039 452 587

1950-1960 2747 1708 1039

1961-1970 2250 1017 1233

1971-1980 3768 2405 1363

1981-1990 2886 2470 416

1991-2000 5962 3364 2598

2001-2010 13365 7435 5930

Sem declaração - - -

Total 32017 18851 13166

% 100% 59% 41%

Fonte: IBGE: Censo Demográfico, 2010.

A tabela 8 identifica os estrangeiros residentes na Amazônia brasileira por país de nascimento 
para comparar a presença de migrantes de países amazônicos em relação a outros estrangeiros.

Tabela 8 – Estrangeiros segundo país de nascimento

PAÍS DE NASCIMENTO POPULAÇÃO ESTRANGEIRA DISTRIBUIÇÃO RELATIVA

Bolívia 5.314 16,0%

Peru 5.103 15,4%

Paraguai 2.873 8,6%

Portugal 2.470 7,4%

Japão 2.411 7,3%

Colômbia 2.219 6,7%

Guiana 1.794 5,4%

Estados Unidos 1.445 4,4%

Espanha 1.006 3,0%

Outros Países 8.585 25,8%

Total 33.218 100,0%

Fonte: IBGE: Censo Demográfico, 2010.
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Nota-se que Bolívia, Peru e Paraguai correspondem as principais origens dos estrangeiros 
residentes na Amazônia brasileira sendo que o Brasil faz fronteira com todos os três países. E que 
somados correspondem a 40% do fluxo migratório.

Tabela 9 – Estrangeiros nascidos em países amazônicos, 2010

PAÍS DE NASCIMENTO TOTAL
SEXO

HOMENS MULHERES

Bolívia 5.314 2.611 2.703

Colômbia 2.219 1.180 1.039

Equador 31 8 23

Guiana Francesa 665 395 270

Guiana 1.794 841 953

Peru 5.103 3.234 1.869

Suriname 222 117 105

Venezuela 641 361 280

Total dos Países Amazônicos 15.989 8.747 7.242

Fonte: IBGE: Censo Demográfico, 2010.

A tabela 9 apresenta os estrangeiros nascidos em países amazônicos ou migrantes amazônicos 
residentes na Amazônia brasileira em 2010 por sexo. Em termos de volumes por sexo, nota-se que 
a participação feminina é maior dos migrantes provenientes da Bolívia, Guiana, Equador. No caso 
boliviano, foco deste trabalho, a migração feminina se localiza nas áreas de fronteira internacional, 
como no caso do município de Corumbá do estado do Mato Grosso do Sul, analisado por Peres 
(2009), portanto, vale notar se no caso da Amazônia Legal Brasileira a migração boliviana se 
concentra em áreas de fronteira internacional.

A DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA MIGRAÇÃO INTERNACIONAL DE BOLIVIANOS NA 
AMAZÔNIA BRASILEIRA

A distribuição da imigração boliviana apresenta certa peculiaridade no que se refere à sua 
espacialização, visto que de forma geral há uma tendência de distribuição de imigrantes bolivianos 
de maneira mais significativa nas áreas metropolitanas como São Paulo, bem como em espaços 
fronteiriços pontuais, como os municípios de Corumbá, no Mato Grosso do Sul e Guajará-Mirim 
e Porto Velho em Rondônia (PERES & BAENINGER, 2009; BAENINGER & SOUCHAUD, 2007; 
LIRA, 2010).

A forte polarização na zona de fronteira é inerente a migração boliviana, a concentração 
da imigração boliviana em espaços definidos, faz com que sua presença seja bastante marcante e 
visível, em relação à de outros contingentes estrangeiros no Brasil. 

Este recorte referente à extensão fronteiriça entre o estado de Rondônia e a fronteira boliviana 
apresenta um ponto de conexão guardado pelas cidades de Guajará-Mirim e Guayaramerin, as quais 
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se apresentam na condição de cidades gêmeas, fator este que possibilita um maior intercâmbio 
entre as mesmas (LIRA, 2010).

Mapa 01 - Municípios de residência de bolivianos na Amazônia brasileira

Fonte: IBGE: Censo Demográfico, 2000 e 2010.

Ao longo dos limites internacionais, formam-se núcleos urbanos simetricamente dispostos 
dos dois lados do limite em varias regiões, dessa proximidade geográfica resulta um intenso 
intercâmbio de pessoas, serviços, capitais e informação, mas geralmente de modo assimétrico, 
muitas vezes complementares e/ou competitivos (STEIMAN, 2002). 

As cidades gêmeas constituem-se em adensamentos populacionais cortados pela linha de 
fronteira, seja seca ou fluvial, articulada ou não por obra de infra-estrutura, estas apresentam 
grande potencial de integração econômica e cultural.

Por sua posição singular, as cidades gêmeas formam subespaços estruturados dentro da 
faixa de fronteira, onde se realizam preferencialmente os fluxos transfronteiriços.  A proximidade 
espacial destas cidades gêmeas localizadas junto ao limite internacional, separadas apenas por 
limites artificiais e físicos, respondem pela inserção destas em múltiplas redes que ampliam sua 
capacidade relacional.

DISCUSSÕES

Primeiramente, nota-se, a partir dos dados dos censos demográficos de 2010 do Brasil e 
2012 da Bolívia, a importância da migração internacional proveniente de países fronteiriços como 
Argentina e Brasil do lado boliviano e Bolívia e Peru do lado brasileiro. Devido ao tamanho das 
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bases de dados e ao recorte espacial desta pesquisa, optou-se trabalhar com os dados da Amazônia 
Legal Brasileira2.

Essa dinâmica transfronteiriça começa a se intensificar a partir da década de 1990 por 
distintos processos que este trabalho não foi capaz de esclarecer. Porém, a bibliografia sobre 
migração internacional de fronteira na região amazônica aponta para as políticas de integração 
física da região assim como para o processo de desenvolvimento econômico e melhoramento da 
infra-estrutura que também dinamiza os fluxos migratórios (ARAGÓN, 2009).

Outro ponto importante na relação Brasil-Bolívia é a concentração da migração nas áreas 
de fronteira. Enquanto os migrantes brasileiros se concentram no Departamento de Santa Cruz, 
os migrantes bolivianos se concentram no estado de Rondônia. Todavia, no caso da presença 
boliviana na Amazônia brasileira existe mais participação de mulheres do que de homens assim 
como no município de Corumbá/MS.

Entretanto, muitos outros aspectos dessa dinâmica ainda precisam ser explorados para um 
melhor entendimento dos processos (motivações, trajetórias e estratégias) que os definem como 
pelos impactos nas áreas de fronteira internacional sendo um fenômeno complexo, dinâmico e 
multifacetado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se concluir que o padrão migratório apresenta uma intensa mobilidade do tipo curta 
distância proveniente e procedente dos países amazônicos como no caso da fronteira Brasil-Bolívia.

(...) a migração internacional na Amazônia brasileira passa por mudanças importantes no 
que se refere a seus padrões de origem, de distribuição e de seletividade. As melhorias dos 
transportes e condições de comunicação, os acordos bilaterais, os planos de cooperação 
internacional como os da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, e de integração 
física como a Iniciativa de Integração da Infra-estrutura Regional Sul-Americana (IIRSA) 
poderão acelerar este processo com desdobramentos significativos para o desenvolvimento 
da Amazônia brasileira e dos demais países (ARAGÓN, 2009. p. 30.).

Portanto, o processo migratório propiciará mudanças importantes ligadas principalmente a 
busca de trabalho ou melhores condições de vida o que resultará provavelmente em um processo 
com características pendulares, ou seja, com constantes idas e vinda piorando o quadro dramático 
de trabalhadores indocumentados devido a vulnerabilidade das fronteiras transnacionais (ARAGÓN, 
2009).

Estes processos migratórios são complexos, e mais ainda as migrações transnacionais, por 
envolverem aspectos de fronteira nacional, soberania e processos sociais. As recentes dinâmicas 
migratórias, caracterizadas pelos significativos fluxos para a região amazônica, provenientes, 
principalmente da Bolívia, assumem posições de destaque no que concerne aos movimentos 
internacionais para o Brasil.

2 A Amazônia Legal Brasileira compreende os estados da Região Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) mais o 
estado do Mato Grosso e o estado do Maranhão até o paralelo 44º, todavia, utilizou-se o estado do Maranhão como um todo por não influenciar 
nos resultados da análise.
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A pesquisa revelou que a migração segue viva na fronteira, uma vez que foi possível identificar 
neste estudo que a migração para a fronteira não conduz necessariamente a sucessivas migrações 
até chegar aos grandes centros urbanos, os migrantes com destino a fronteira tem nela, em certas 
situações, sua etapa final.
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A GESTÃO COMPARTILHADA COMO ESPAÇO DE INTEGRAÇÃO NA 
FRONTEIRA PONTA PORÃ (BRASIL) E PEDRO JUAN CABALLERO 

(PARAGUAI)

THE SHARED MANAGEMENT AS INTEGRATION SPACE ON THE FRONTIER PONTA PORA 
(BRAZIL) AND PEDRO JUAN CABALLERO (PARAGUAY)

MARIA LÚCIA TORRECILHA

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
malutorre@hotmail.com

RESUMO. Este trabalho tem como objetivo compreender através do exemplo concreto de duas cidades-gêmeas, de 
fronteira internacional, Ponta Porã (Brasil) e Pedro Juan Caballero (Paraguai) como se estabelecem as complexas 
redes de governança intraurbanas e internacionais, em municípios que guardam tamanha peculiaridade geográfica 
e institucional. Com simetrias e assimetrias, as cidades vivem as diferenças e as possibilidades que a condição 
fronteiriça imprime nessa dialética. A dinâmica da fronteira mostra claramente o entrelaçamento cultural vivenciado 
pelos seus habitantes. Observam-se cotidianamente no lado brasileiro as comidas típicas paraguaias, as influências 
trilíngues, a música paraguaia, o tereré (mate tomado gelado), a presença de camelôs e casilleros. A influência da língua 
portuguesa é marcante no lado paraguaio, potencializada pela presença da TV brasileira. A apreensão pelos governos 
municipais dessa dinâmica urbana fronteiriça reflete-se nas políticas públicas de forma separada sem que traduzam a 
compreensão da organização do espaço conjunto. A condição de fronteira seca, cujas tessituras urbanas apresentam 
continuidade, permite atravessar apenas uma avenida para se chegar ao outro lado do país. A ruptura não é espacial, 
mas política e institucional já que essas cidades resultam de uma mesma população, com duas nacionalidades, dois 
municípios, dois governos estaduais, dois estados nacionais e também o MERCOSUL. O planejamento e a gestão das 
cidades ao excluir as possibilidades de tratamento conjunto com propostas isolacionistas, como é o caso do Plano 
Diretor Municipal, não contribuem para a construção de políticas urbanas que promovam o desenvolvimento integral 
dos municípios. Na análise das duas legislações vê-se claramente em um único desenho que não há diálogo entre os 
zoneamentos propostos. O sistema viário proposto, fruto das ações isoladas de ambas as municipalidades, pouco se 
integra no contexto urbano. Verificam-se, mesmo que de forma pontual na fronteira, alguns projetos de integração 
de abrangência binacional que podem ser exemplificados como o Parlamento Internacional Municipal (PARLIM), 
formado pelas Câmaras Municipais dos dois países, a Revitalização da Linha Internacional de Fronteira, o Projeto 
Escola Intercultural Bilíngue de Fronteira (PEIBF), e o Projeto de Gestão Integrada do Rio Apa (GIAPA). As conclusões 
levam, a partir das análises, a necessidade de o Estado, como responsável pelo planejamento do território nacional, 
contemplar nas políticas nacionais de forma integral, as estruturas espaciais da faixa de fronteira, permitindo que 
os estados e municípios possam construir o seu desenvolvimento com um novo instrumento de política pública: a 
gestão de forma compartilhada.

Palavras-chave. Cidades-gêmeas, Fronteira, Integração, Gestão compartilhada.

ABSTRACT. This work aims to understand through the concrete example of two twin cities, international border, 
Ponta Porã (Brazil) and Pedro Juan Caballero (Paraguay) how are established the complex wire of intra-urban and 
international governance in municipalities that keep such geographic and institutional peculiarity. With symmetries 
and asymmetries, the cities have the differences and possibilities which the border condition print this dialectic. The 
dynamics of the border clearly shows the cultural entanglement experienced by its inhabitants. Daily on the Brazilian 
side is observed the typical Paraguayan foods, the trilingual influences, the Paraguayan music, the tereré (a cold matt), 
the presence of street vendors and casilleros. The influence of the Portuguese language is remarkable in the Paraguayan 
side, strengthened by the presence of the Brazilian TV. The incorporation by municipal governments of that urban-
border dynamic reflected in public policies in a separated way without an understanding of the organization of the 
shape space. The condition of dry border, whose urban weavings have continuity, allows going through just one avenue 
to reach the other country. The break is not spatial, but political and institutional, as these cities derive from the 
same population, with two nationalities, two cities, two state governments, two national states and the Mercosul. 

FRONTEIRAS: UM CONSTANTE DESAFIO TERRITORIALEIXO IV
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The planning and management of these cities, when exclude the possibilities of treatment together with isolationist 
proposals, such as the Municipal Master Plan, do not contribute to the construction of urban policies that promote 
the integral development of municipalities. In the analysis of the two laws is evident in a single drawing that there is 
no dialogue between the proposed zoning. The proposed road system, result of isolated actions of both municipalities, 
rather integrates into the urban context. There are, even if sporadically along the border, some binational integration 
projects that can be exemplified as the International Municipal Parliament (PARLIM), formed by the City Councils 
of the two countries, the Revitalization of the International Boundary Line, the Project of the Bilingual Intercultural 
School of Frontier (PEIBF), and the Integrated Project Management Rio Apa (GIAPA). The conclusions from the analyzes 
lead the need for the state, as responsible for planning the national territory, contemplate national policies in a fully 
way, the spatial structures of the border strip, allowing that states and municipalities build their development with 
a new instrument of public policy: the shared management.

Keyword. Twin-cities, Border, Integration, Shared management.

APRESENTAÇÃO DO TEMA

O presente artigo mostra parte da pesquisa desenvolvida na tese doutorado cujo tema foi 
a gestão compartilhada em duas cidades gêmeas da fronteira internacional, no Estado de Mato 
Grosso do Sul (Brasil) e no Departamento de Amambay (Paraguai). A tese teve como objetivo 
principal verificar e entender, através do exemplo das duas cidades-gêmeas, como se estabelecem 
as complicadas redes de governança intraurbanas e internacionais. 

O recorte espacial selecionado para o estudo foi o das cidades de Ponta Porã (Brasil) e Pedro 
Juan Caballero (Paraguai), configuradas como cidades-gêmeas e situadas na linha da fronteira, 
cujos municípios pertencem à faixa de fronteira internacional, onde o Brasil estabeleceu 150 km 
pela Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1989) e o Paraguai 50 km, definida pela Lei número 
2.532 promulgada em 14 de fevereiro de 2005. 

Na pesquisa observou-se que a cidade brasileira de Ponta Porã, e a paraguaia de Pedro Juan 
Caballero, são espaços que já foram vulneráveis à época da guerra do Paraguai e no período pós-
guerra durante a formação das duas cidades. “Terra de ninguém”, “lugar marginal”, “buraco negro”, 
são adjetivos que marcaram por muito tempo a condição periférica deste lugar.

Esta situação evidencia as ações que atualmente se voltam muito mais para o policiamento, 
do que para a promoção do desenvolvimento. No universo fronteiriço as cidades têm desafios 
próprios para o seu desenvolvimento porque elas são o suporte para as populações que vivem neste 
território pouco povoado. E, além disso, possuem situações urbanas inerentes à maioria das cidades 
cujas soluções diferem destas tendo em vista assimetrias internacionais provenientes dos países 
contíguos. Qualquer projeto, programa, plano ou política que pretende viabilizar a integração dos 
espaços fronteiriços terá compulsoriamente que abordar as áreas urbanas compreendendo o seu 
papel no âmbito local, regional, nacional e internacional.

A apreensão pelos governos municipais dessa dinâmica urbana fronteiriça reflete-se nas 
políticas públicas de forma separada sem que traduzam a compreensão da organização do espaço 
conjunto.

Neste sentido, fez-se necessário discutir e analisar o fenômeno do municipalismo e do poder 
local e como as políticas nacionais de gestão para cidades de fronteira internacional contribuem 
para a integração regional entre seus países, visando à gestão compartilhada. 
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CIDADES-GÊMEAS 

Os municípios da faixa de fronteira internacional do Brasil, com uma população estimada em 
dez milhões de habitantes, situam-se em uma área de grandes diferenças regionais e especialmente 
sociais. Os investimentos financeiros e apoio, tanto por programas, planos ou projetos de caráter 
social, jurídico, ambiental e tantos outros, foram pontuais e desarticulados de uma política que 
direcionasse adequadamente essas disparidades e promovessem o seu desenvolvimento. 

As cidades que estão na linha internacional ou próximas a ela possuem características urbanas 
muito específicas, principalmente as cidades-gêmeas, cujos problemas se exacerbam pela situação 
fronteiriça, podendo estes ser equiparados aos das aglomerações nacionais.  As características dizem 
respeito às posições geográficas que as cidades ocupam, onde os espaços urbanos se configuram 
de acordo com as funções que elas exercem. Essas funções foram marcadas pela forte presença 
militar e estão especialmente ligadas às atividades do comércio, dos serviços e do trabalho. Os 
municípios possuem grandes áreas, baixas densidades e poucos distritos, e a população concentra-
se prioritariamente nas cidades.

Mato Grosso do Sul é o segundo Estado brasileiro com o maior número de cidades na fronteira 
cujos limites estão em grande parte com a República do Paraguai (Figura1). Dos 44 municípios 
na faixa de fronteira, 12 estão na linha de fronteira e destes, 8 possuem as sedes integradas ao 
país vizinho formando as cidades-gêmeas (Tabela 1). Isso se explica, como já foi evidenciado, por 
sua posição estratégica no cenário nacional e como facilitador nas relações comerciais ligadas as 
atividades agrícolas e pecuárias, aos negócios financeiros, bancários, compra e venda de produtos e 
mercado de trabalho. A zona fronteiriça surge como um local de oportunidades e de investimentos, 
mas também apresenta problemas graves de segurança com o tráfico de drogas, armas, órgãos 
humanos e contrabando de mercadorias e também baixos índices de saneamento.

Tabela 1 - Limites de Mato Grosso do Sul com Paraguai e Bolívia

LIMITES MUNICÍPIOS

    Paraguai                           1.180 km
Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João,     
Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, 
Sete Quedas, Japorã e Mundo Novo

    Bolívia                              398 km Corumbá

    Total                               1 .578 km

                                               (848 km em cursos d’água)

                                               (730 km fronteira seca)

12 municípios

Fonte: Elaborado pela autora.
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Figura 1 - Cidades-gêmeas

Fonte: Elaborado a partir de: IBGE.Disponível em:

 http:// <www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/uf.php? coduf=50&search=Mato%20Grosso%20do%20Sul>.

Acesso em: mar. 2013

AS CIDADES: QUESTÕES SOCIOURBANÍSTICAS

A cidade de Ponta Porã dispõe-se ao longo da linha divisória e a maior extensão encontra-se 
no sentido norte-sul do que leste-oeste. Isso se explica pelas barreiras institucionais existentes 
como as áreas institucionais do exército e do aeroporto, que direcionaram esse crescimento. 

A área urbana de Pedro Juan Caballero possui um traçado ortogonal, homogêneo e compacto, 
organizado por quadras majoritariamente com dimensões 100 m por 100 m. O crescimento da 
cidade se dirigiu no sentido leste-oeste na direção da Capital do país, Assunção.

A linha imaginária e real estrutura-se como uma  zona que concentra e desenvolve as principais 
atividades socioculturais, de comércio, de serviços, industriais, financeiras, administrativas e 
turísticas de ambas as cidades. A linha separa a hinterland de cada lugar. Diferentemente da maioria 
das cidades brasileiras, o centro está nos limites desse espaço que concentra  a maior densidade 
habitacional, comercial e de população.
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Com simetrias e assimetrias, Ponta Porã e Pedro Juan vivem as diferenças e as possibilidades 
que a condição fronteiriça imprime nessa dialética. A presença de uma rede de tráfico de armas e 
drogas (narcotráfico) determina a economia local e favorece o sistema financeiro mundial, além 
de infligir sua vontade aos governos nos vários âmbitos. 

Essa condição traz sérias consequências sociais, como crime e corrupção, imprimindo a 
essa região um legado de muita violência. Os fluxos de capital e produtos ilícitos contribuem para 
agravar a situação de marginalidade. 

Em entrevista, o governador à época Ramirez (2012) disse que: “Para o narcotráfico um dos 
maiores facilitadores é a fronteira, porque uma pessoa que comete um ato ilícito no Brasil vem 
para o Paraguai”.  

Mas a condição de fronteira não significa apenas o lugar da violência, ela traz oportunidades 
diversas, fluxos de deslocamento de empresas, de produtos agrícolas, fluxo de consumidores 
determinando um espaço fronteiriço de comércio e serviços (especialmente saúde e transporte) 
e também uma área comercial dinâmica e zona franca.

Há dois anos foi aprovada a Lei nº 12.723/2012 (Lei dos Free-Shops), que autorizou a instalação 
de lojas francas em Municípios da Faixa da Fronteira cujas sedes se caracterizam como cidades 
gêmeas nas cidades estrangeiras. De acordo com os objetivos preconizados nessa lei, a criação 
de zonas francas nas cidades-gêmeas do Brasil é a alternativa para evitar o empobrecimento dos 
municípios da região. A Lei ainda não foi regulamentada e para uma avaliação é preciso verificar 
as condições particulares de cada cidade-gêmea.

A dinâmica da fronteira Brasil-Paraguai mostra claramente o entrelaçamento cultural 
vivenciado pelos seus habitantes. Observa-se cotidianamente a vendedora de chipa (comida típica 
paraguaia), as influências trilíngues (castelhano, guarani e português), a música paraguaia (polca 
e guarânia), o tereré (mate tomado gelado), a presença de camelôs e casilleros (Figura 2).       

A influência da língua portuguesa é marcante no lado paraguaio, potencializada pela presença 
de TV brasileira, cuja população a assiste muito. Os residentes de Pedro Juan Caballero habituaram-
se a ter como referência de informação e entretenimento a televisão do Brasil. De acordo com 
Cancio (2011, p. 106), “São muitos os paraguaios fronteiriços que se expressam corretamente em 
português. Desde criança aprenderam a ouvir e a falar esse idioma acompanhando a programação 
televisiva”. Pelas diferenças econômicas entre o Brasil e o Paraguai, aprender a falar o português 
significa melhores condições e oportunidades de trabalho no Brasil. 

OS PLANOS DIRETORES 

A condição de fronteira seca, cujas tessituras urbanas apresentam continuidade, permite 
atravessar apenas uma avenida para se chegar ao outro lado do país. A ruptura não é espacial, 
mas política e institucional já que essas cidades resultam de uma mesma população, com duas 
nacionalidades, dois municípios, dois governos (estadual e departamental), dois estados nacionais  
e também o Mercosul. O planejamento e a gestão da cidade, excluindo a sua contiguidade espacial 
e as possibilidades de tratamento conjunto com propostas isolacionistas, como é o caso do Plano 
Diretor Municipal, não contribuem para a construção de políticas urbanas que promovam o 
desenvolvimento integral dos municípios.
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h) (i)

 Fonte: Maria Lúcia Torrecilha.

Figura 2  - Cenas do cotidiano da Linha de Fronteira:  (a) Vendedora de chipa: Chipeira; (b) Ambulantes: 

Helados e Coca-cola; (c) Pedestres, produtos e vendedores das lojas na calçada; (d), (e), (f), (g), (h), (i) 

Camelôs instalados próximos a obra do novo mercado popular.

Ponta Porã instituiu o Plano Diretor pela Lei Complementar nº 31 de 10 de outubro de 2006 
(PONTA PORÃ, 2006), com 45 artigos, e sofreu alterações pela Lei Complementar nº. 084, de 3 de 
julho de 2012 (PONTA PORÃ, 2012), sem acrescimos de artigos, e Pedro Juan Caballero instituiu 
o Plan de Ordenamento Territorial y Ambiemtal em novembro de 2010 (Figura 3).
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Figura 3 - Mapa Plano Diretor de Ponta Porã e Plan de Ordenamento Territorial y Ambiental de Pedro 

Juan Caballero.

Fonte: Elaborado a partir das plantas das respectivas prefeituras.

De acordo com a Lei Complementar nº 31/2006, o Plano Diretor de Ponta Porã, pelo art. 
19, cria sete zonas: Zonas de Adensamento Prioritário (ZAP), Zonas de Adensamento Secundário 
(ZAS), Zonas Empresariais (ZEM), Zonas Especiais de Estruturação Urbanística (ZEEU-alterada 
pelo art. 19 da Lei nº 84/2012), Zonas Especiais de Proteção Ambiental (ZEPA), Zonas Especiais de 
Interesse Histórico e Cultural (ZEIHC), Zonas Especiais de Economia Solidária (ZEES -Território 
Rural) e Corredores de Múltiplo Uso. Com as modificações a supressão de algumas zonas que 
aparecem no mapa, mas que não estão no corpo da lei, geraram confusão na aplicação da legislação.  
Um dos exemplos são as ZEEUs que já existiam, mas foi prevista a criação de mais três, sendo 
renomeadas apenas no mapa, resultando em ZEEUs I, II, III e IV. Estas possuem cores diferenciadas 
no cartograma sem evidenciar as categorias a que pertencem.

Na análise desse Plano, percebe-se claramente que o pressuposto da integração não aconteceu 
de fato. O conteúdo do Plano apresenta apenas referências em três artigos sobre o município 
limítrofe. Por exemplo: no art. 2°, Item V, propõe-se a consolidação do município de Ponta Porã 
como centro regional de articulação internacional, sede de atividades produtivas e geradoras de 
emprego e renda, sem que haja indícios de diretrizes expressas nos artigos subsequentes que 
normatizem essa proposta.

No art. 8°, que explicita a formação do Conselho da Cidade, não está prevista a inclusão de 
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representação da cidade de Pedro Juan Caballero. No entanto, o art. 11, parágrafo único, indica a 
possibilidade da participação de representantes da Intendência da Cidade de Pedro Juan Caballero 
e de setores organizados da sociedade, como convidados, com direito a voz, mas sem direito a 
voto. Deve-se salientar que essa possibilidade de participar é inócua, uma vez que não representa 
o exercício pleno de responsabilidade cidadã e não contribui para a integração. 

O art. 31, que trata das diretrizes gerais da Política de Desenvolvimento Local Sustentável, 
no item 1, letra b, leva em consideração, na elaboração da Agenda 21 Local, a região que abrange o 
município de Ponta Porã, no Brasil, e o município de Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Observa-
se nesse dispositivo o único momento em que se vislumbra a possibilidade remota de integração 
transfronteiriça.

O Plan de Ordenamento Territorial y Ambiemtal de Pedro Juan Caballero, em novembro 
de 2010, cria nove zonas: Zona comercial , Zona Residencial I e II, Zona Industrial, Zona Mista 
I e II, Área Verde, Zonas de Uso Específico, Área de Saúde e Educação, Área de Transição, Centro 
Histórico. Mesmo com a denominação de plano de ordenamento, essa legislação não possui a 
estrutura de um plano diretor. É uma lei que possui características de uso e ocupação do solo e 
também não existem dispositivos que denotam integração entre as cidades-gêmeas.

As duas leis complementares de Ponta Porã foram elaboradas isoladamente da cidade 
vizinha de Pedro Juan Caballero, cujos tecidos urbanos constituem um só aglomerado. Embora o 
Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/ 2001) não prevê diretrizes para cidades-gêmeas na fronteira 
internacional, o plano diretor é um importante instrumento de  política para o ordenamento do 
solo urbano. Nessa vertente, ele pode potencializar características próprias do espaço gerando 
uma nova dinâmica para a economia local e diversificando o uso de forma equilibrada.

Ao analisar as duas legislações em um único desenho vê-se claramente que não há diálogo 
entre os zoneamentos propostos. No lado paraguaio, a distribuição das zonas é mais coerente com 
a realidade local, pois, junto à linha, foram projetadas zonas comerciais, zonas  para a proteção 
do patrimônio histórico e zonas de uso misto repeitando a lógica do lugar. No lado brasileiro, a 
predominância das Zonas Especiais de Estruturação Urbanas, com descrições genéricas, transfere 
para o futuro ações a serem implementadas. 

Desta forma, em Ponta Porã, a cidade real é uma e a projetada é outra. A disposição fragmentada 
ao longo da linha internacional subdivide as áreas já consolidadas com o uso comercial, em diversos 
zoneamentos com a denominação de ZEEUs (II, IV), ZAP, ZAS e ZEA no mapa, identificadas em 
várias cores. No seu espelho, Pedro Juan Caballero, a Zona Comercial permanece, respeitando a 
vocação antiga de sua ocupação, identificada no mapa na cor amarela. Também a zona histórica, 
em azul, preserva os espaços que guardam a memória dos fatos históricos da fronteira.

PLANO DIRETOR E O SISTEMA VIÁRIO NA LINHA

O sistema viário proposto fruto das ações isoladas de ambas as municipalidades pouco se 
integra no contexto urbano, resultando em bloqueios de várias vias que impedem a comunicação 
intraurbana. Nas extremidades da malha, direção sudoeste-nordeste, as interrupções das vias são 
mais evidentes (em vermelho) e na área central junto à linha é o lugar em que se estabelecem mais 
conexões e onde deveriam ser  melhor dimensionadas.
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A análise se limitou dentro do perímetro urbano, nos pontos de conexão das vias que foram 
estabelecidas nas legislações de cada cidade. Em Pedro Juan Caballero, o plano indicou vias 
conectoras para fazerem a ligação e em Ponta Porã, os  corredores de múltiplo uso I. (Figura 4).

Figura 4 - Sistema viário consolidado na linha

Fonte: Elaborado a partir arquivos das Prefeituras Municipais.

 A GESTÃO COMPARTILHADA

Na fronteira de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, verificam-se alguns projetos de abrangência 
binacional que podem ser exemplificados com o Parlamento Internacional Municipal (PARLIM), 
organismo governamental binacional, formado pelas Câmaras Municipais de Ponta Porã e Pedro 
Juan Caballero. O PARLIM foi criado por meio de duas resoluções próprias em agosto de 1999. A 
Resolução nº 007/1999 da Câmara Municipal de Ponta Porã e, no lado paraguaio, a Resolução nº 
37/1999. A origem desse sistema surgiu a partir da ideia do então vereador de Ponta Porã Marcelino 
Nunes de Oliveira juntamente com um grupo de vereadores brasileiros que propuseram a criação de 
um mecanismo que pudesse discutir, institucionalmente e de maneira coordenada com a Câmara 
Municipal de Pedro Juan Caballero, as soluções de problemas comuns das duas comunidades. O 
Parlamento Internacional Municipal tem por objetivo ser um fórum permanente de discussão de 
questões de interesse político, socio-cultural e econômico de ambas as cidades. A função do PARLIM 
é somente integrativa, pois foi criado para discutir e assessorar o poder público na resolução de 
problemas comuns na fronteira. Como instituição de articulação e integração, o Parlamento é uma 
iniciativa que busca encontrar soluções conjuntas no âmbito municipal, porém as decisões não 
são deliberativas no âmbito internacional. A experiência institucional do PARLIM já se estendeu 
a outras cidades-gêmeas fronteiriças localizadas na linha de divisa do Estado de Mato Grosso do 
Sul com o Departamento de Amambay. Os municípios de Coronel Sapucaia, no Brasil, e Capitan 
Bado, no Paraguai, e os de Bela Vista (Brasil) e Bella Vista Norte (Paraguai) se inspiraram nessa 
experiência institucional e também já adotam essa forma de compartilhamento legislativo.    
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Além do PARLIM, existem mais três projetos que objetivam a integração, relacionados com 
as cidades de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. O primeiro é o projeto de revitalização da linha 
internacional de fronteira, com a implantação de um mercado popular.

O segundo é o Projeto de Gestão Integrada do Rio Apa (GIAPA), esse projeto foi criado no ano 
de 2006, por meio de um decreto municipal. A Gestão Integrada do Apa é voltada ao fortalecimento 
e desenvolvimento sustentável do grupo populacional composto dos Departamentos de Concépcion 
e Amambay, República do Paraguai, Estado de Mato Grosso do Sul e República Federativa do 
Brasil. O projeto objetiva melhorar a condição do meio ambiente e qualidade de vida da população 
residente na bacia hidrográfica do Rio Apa, por meio de ações de consciência e trabalho ambiental, 
para lidar com o desenvolvimento do modelo de exploração agrícola e degradação do ambiente. 

O terceiro, o Projeto Escola Intercultural Bilíngue de Fronteira (PEIBF). Esse é um Projeto 
que promove uma troca de professoras entre escolas de fronteira conhecido como Cruce (travessia 
de professores). As instituições de ensino que participam do projeto em Ponta Porã e Pedro Juan 
Caballero são, respectivamente, a Escola Estadual João Brembatti Calvoso e Escola e Colégio 
Defensores Del Chaco. O PEIBF tem o objetivo de promover o intercâmbio entre professores dos 
países do MERCOSUL. O foco principal do Projeto é a integração de estudantes e professores 
brasileiros com os alunos e professores dos países fronteiriços, além de possibilitar o aprendizado 
de uma segunda língua. O programa foi suspenso em 2013.

 
PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA LINHA INTERNACIONAL DE FRONTEIRA

O Projeto surgiu da iniciativa, em 2008, de um grupo de trabalho de técnicos dos dois países 
preocupados com o comércio ambulante ocupando a faixa internacional. A obra, com a previsão de 
construção de 500 boxes no lado paraguaio e 200 no lado brasileiro, foi financiada pelos países da 
União Europeia, pelo programa URB-AL III, por intermédio da ONG “Paz y Desarrollo” e orçada 
em aproximadamente R$ 6,3 milhões. A execução do Projeto está a cargo da parceria entre as 
prefeituras dos dois municípios. Os objetivos dessa proposta, definidos por seus idealizadores, 
são: a) conseguir coesão social entre as comunidades brasileiras e paraguaias que convivem nessa 
zona de fronteira seca; b) conseguir coesão social entre as comunidades brasileiras e paraguaias 
que convivem nessa zona de fronteira seca;c) ordenar e formalizar a situação dos vendedores 
informais da linha fronteiriça;d) ordenar e formalizar a situação dos vendedores informais da 
linha fronteiriça;e) reduzir as diferenças entre a população e a administração local; f) motivar o 
cuidado das zonas públicas como início de uma conscientização ambiental global; g) intercambiar 
experiências com comunidades europeias que sofreram processos similares.

Para a harmonização da legislação o PARLIM, nesse projeto, teve uma atuação significativa, 
pois buscou os caminhos da integração e do compartilhamento no aprimoramento das suas ações.

Embora a revitalização da linha seja um projeto pontual, a comunidade local se mobilizou 
para esse fim e se sentiu sujeita nesse processo em uma fronteira tão estigmatizada. Do governo 
federal ao local, as decisões foram conjuntas. No âmbito federal, foram elaboradas propostas para 
que cada país pudesse ocupar dez metros de cada lado na franja internacional que possui, em 
média, 25 metros de comprimento.
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É evidente que ocupar a linha com um mercado popular (de camelôs e casilleros) é transferir o 
problema social para frente, pois esse tipo de atividade é inesgotável e possivelmente seis quadras 
hoje poderão se transformar em doze em curto espaço de tempo. Sem entrar no mérito do projeto 
arquitetônico, objeto de concurso, revitalizar um espaço quer dizer dar nova vida a um lugar. O 
questionamento surge diante do tipo de uso proposto. A sociedade perde a oportunidade de ter um 
parque linear nesse grande canteiro central e remete a uma antiga discussão da forma de ocupação 
dos espaços públicos, denotando claramente a falta de planejamento urbano.

Para ilustrar esse pensamento, Torrecilha (2004, p.80) cita uma pesquisa qualitativa que foi 
desenvolvida na linha da fronteira com lojistas e transeuntes das cidades de Ponta Porã e Pedro 
Juan Caballero em 2002. Na pergunta dirigida aos lojistas sobre que tipo de alteração um projeto 
de urbanização na linha de fronteira beneficiaria os negócios, as respostas indicaram que os lojistas, 
além de se mostrarem receptivos (45%), indicaram sugestões para o projeto como melhoramento 
da limpeza, da iluminação e da segurança. Outros 30% que também aprovavam um projeto de 
urbanização estavam divididos em relação à preferência, 15% preferiam a criação de um parque, 
outros 15% opinaram por uma área verde na linha. Ainda 20% dos entrevistados disseram que 
um projeto de urbanização não alteraria muito os seus negócios; e apenas 5% responderam que 
o projeto de urbanização só melhoraria seus negócios se os cassileros e camelôs fossem retirados 
do local.

Com relação à pesquisa desenvolvida com os transeuntes, ficou claro que os moradores 
entrevistados desejavam que a linha fosse alterada. Os itens relativos à melhoria de infraestrutura 
(15,7%), construção de um parque de lazer (15,7%), melhoria da limpeza urbana, recolhimento do 
lixo, construção de banheiros públicos (9,4%), pavimentação de ruas e calçadas (6,2%) revelaram 
a busca de mudanças por meio de projetos urbanísticos. Ficou evidente pelos resultados dos dois 
segmentos pesquisados que a preferência por um parque foi significativa nessas respostas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De um modo geral são poucas as ações planejadas em conjunto para atender as duas populações 
que habitam um mesmo espaço urbano territorial. Geralmente são ações públicas isoladas que 
dependem de soluções imediatistas ou de parcerias ocasionais. Não existe uma estrutura institucional 
e legal que dê suporte para as múltiplas demandas que a região de influência de Ponta Porã 
e Pedro Juan Caballero exige e que as populações necessitam. Observa-se que apenas os três 
projetos mencionados dentro desse grande universo fronteiriço estão sendo, de alguma forma, 
compartilhados institucionalmente e trazendo benefícios para as duas populações. 

Nesse contexto em que, pela Constituição Federal, o poder público municipal possui a 
competência privativa para legislar sobre matéria de interesse local, no qual se distingue o 
planejamento urbano do município, cujo Plano Diretor é o instrumento da Política Urbana (art. 
182 da Constituição Federal e no art. 4º, III, da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001- Estatuto 
da Cidade), o município de Ponta Porã estabeleceu o seu Plano Diretor considerando apenas o 
seu território. Pedro Juan Caballero também elaborou o seu plano isoladamente. A harmonização 
da legislação é o que podemos denominar de primeiro entrave à questão de compartilhamento.
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Assim, um Plano Diretor Conjunto precisa ser compreendido, tanto nas suas definições 
urbanísticas, sociais, ambientais e econômicas, como na sua concepção de estratégias, como um 
componente para a integração e cooperação entre as duas municipalidades em benefício da região 
em que estão inseridas. 

As diferenças observadas residem nas economias dos dois países: Paraguai e Brasil. Para o 
Paraguai, por ter índices sociais mais baixos que os do Brasil, a dependência é maior, principalmente 
no serviço de saúde e educação e saneamento (esgotamento sanitário, drenagem e lixo), muitas 
vezes sobrecarregando a cidade vizinha de Ponta Porã. Apesar da dependência, as cidades-gêmeas 
vivem das diferenças. Se por um lado Ponta Porã possui condições de apoiar nos serviços de 
consumo coletivo, por outro, existem situações que a fronteira se beneficia.

O tratamento desigual dado a esses espaços urbanos tem suas raízes nas diversas formas de 
governo, programas, políticas e gestão urbana das municipalidades, no qual podemos considerar, 
nesse caso, um entrave político-administrativo. 

Embora denominados entraves na situação da fronteira estudada, podem ser resolvidos com 
soluções que já foram adotadas no Brasil e no exterior. Na fronteira brasileira com o Uruguai, na 
base de um marco regulatório, foram fixados acordos na área de saúde e trabalhista. Na França, os 
Eurodistritos, e na Europa, as políticas de coesão baseadas no direito comunitário do Agrupamento 
Europeu de Cooperação Territorial (AECT). No MAP(região formada por Madre de Dios (Peru), 
Acre(Brasil) e Pando(Bolivia)), uma estrutura administrativa não governamental. Nas próprias 
áreas urbanas de Ponta Porã, a inovação do PARLIM e na revitalização da linha da fronteira, as 
municipalidades se uniram em torno de um projeto comum.

As ações de planejamento e gestão compartilhada, ao serem participativas, ampliam as 
possibilidades de atuação e influenciam a população local na conquista da boa governança, que se 
tornam algumas dos requisitos necessários para o desenvolvimento sustentável. As assimetrias 
existem na exata medida da inexistência de decisões políticas dos governos nacionais ou de decisões 
contidas nos governos municipais.

Portanto, a discussão, análise e identificação das demandas locais devem ser a base de uma 
interessante e rica expressão municipalista para uma agenda nacional não propositivamente 
impositiva “de cima para baixo”, mas decididamente voltada à integração das cidades e espaços 
binacionais, tornando-se importantes conteúdos para os acordos diplomáticos futuros, se assim 
for o caso. A responsabilidade do pensar e agir democratizada pela participação popular garantirá 
respeito à cidadania, à liberdade e à vida com qualidade para os cidadãos. 
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A MIGRAÇÃO BRASILEIRA EM DIREÇÃO AO NORDESTE DA PROVÍNCIA 
DE MISIONES E AS POLÍTICAS MIGRATÓRIAS DO ESTADO NACIONAL 

ARGENTINO (SÉCULO XX)

THE BRAZILIAN MIGRATION TOWARD THE NORTH-EAST OF THE PROVINCE OF MISIONES 
AND MIGRATION POLICIES OF THE NATIONAL STATE ARGENTINE (20th CENTURY)

MARISTELA FERRARI

Universidade Estadual do Oeste do Paraná
maristelafff@hotmail.com

RESUMO. O propósito deste artigo é analisar como e dentro de quais condições sociais, econômicas e políticas se 
deu a migração brasileira em direção ao nordeste de Misiones e quais as políticas migratórias adotadas pelo governo 
nacional argentino. Esta região é tida como extensão territorial do Brasil, onde estima-se que atualmente 70% dos 
habitantes de departamentos como aquele de San Pedro (23.736) e Manoel Belgrano (33.488) seriam de brasileiros 
ou filhos de brasileiros. Misiones – antigo território das missões jesuíticas e antigo Território Nacional da Argentina 
(1881-1953) – é hoje território ocupado por grupos de migrantes de várias origens “[...] entre eles cerca de 20 
mil brasileiros que cruzaram a fronteira do rio Uruguai há algumas décadas, construindo colônias que acabaram 
sendo praticamente uma extensão do espaço agrícola do noroeste do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina” 
(HAESBAERT, 1998, p. 59). Esses movimentos migratórios transfronteiriços entre o fim do século XIX e os anos de 
1940 eram organizados por fluxos geograficamente descontínuos e pouco densos. Porém, a partir das décadas de 
1950 a 1970 se estabeleceriam de forma mais ou menos contínua e com maior densidade em direção à Argentina. 
Frente à migração brasileira o Estado nacional argentino vai impor políticas restritivas, notadamente no período da 
ditadura militar argentina quando criou dois planos de colonização para o nordeste de Misiones: o Plan de Colonización 
39 de San Pedro (na fronteira com Santa Catarina) e o Plan de Colonización Andresito (na fronteira com o Paraná). Essa 
política migratória argentina, de certa forma, se refletiu na paisagem físico-natural e humana da região e criou uma 
descontinuidade geográfica dando origem a paisagens distintas naquela região. 

PALAVRAS-CHAVES. Migração brasileira, Políticas migratórias argentina, Nordeste da província de 
misiones.

ABSTRACT. The purpose of this article is to analyze how and within what social conditions, economic and political 
gave the brazilian migration toward the northeast of Misiones and which migration policies adopted by the national 
government Argentine. This region is taken as territorial extension of Brazil, where it is estimated that currently 
70% of the inhabitants of departments such as that of San Pedro (23.736) and Manuel Belgrano (33.488) would 
be brazilians or sons of brazilians. Misiones - former territory of Jesuit missions and former National Territory of 
Argentina (1881-1953) - is today occupied by groups of migrants from a variety of sources: “[...] between them nearly 
20 thousand Brazilians who crossed the border of the Uruguay river some decades ago, building colonies that ended 
up being virtually an extension of the agricultural area of northwest of Rio Grande do Sul and west of Santa Catarina” 
(HAESBAERT, 1998, p. 59). These migratory movements border between the end of the 19th century and the 1940’s 
were organized by flows geographically discontinuous and little dense. However, from the decades of 1950 and 1970 
that would establish a more or less continuous and with higher density toward Argentina. Front of migration the 
Brazilian State Argentine national will impose restrictive policies, especially in the period of the military dictatorship 
Argentina when created two plans of colonization to the northeast of Misiones: the Plan of Colonización 39 San 
Pedro (on the border with Santa Catarina) and the Plan of Colonización Andresito (on the border with the Parana). 
This migratory policy Argentina, to some extent, reflected in the landscape physical-natural and human of the region 
and created a geographical discontinuity giving rise to different landscapes in the region.

KEYWORDS. Brazilian migration, Migration policies argentina, North-east of the province of misiones.
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INTRODUÇÃO

A migração brasileira para os países vizinhos na América do Sul não é elemento novo; ao 
contrário ela é bem antiga e tem-se intensificado a partir das últimas décadas do século XX, fato 
igualmente apontado por Haesbaert e Santa Bárbara (2008) onde estimam que cerca de dois milhões 
de brasileiros vivem hoje fora do país, um terço dos quais nos países fronteiriços, notadamente 
naqueles que integram o Mercosul. O propósito deste artigo é analisar como e dentro de quais 
condições sociais, econômicas e políticas as redes da migração brasileira foram sendo estabelecidas 
no nordeste de Misiones. Esta região é tida como extensão territorial do Brasil, onde estima-se que 
atualmente 70% dos habitantes de departamentos como aquele de San Pedro (23.736) e Manoel 
Belgrano (33.488) seriam de brasileiros ou filhos de brasileiros. Misiones – antigo território das 
missões jesuíticas e antigo Território Nacional da Argentina (1881-1953) – é hoje território ocupado 
por grupos de migrantes de várias origens “[...] entre eles cerca de 20 mil brasileiros que cruzaram a 
fronteira do rio Uruguai há algumas décadas, construindo colônias que acabaram sendo praticamente uma 
extensão do espaço agrícola do noroeste do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina” (HAESBAERT, 
1998, p. 59). Esses movimentos migratórios transfronteiriços entre o fim do século XIX e os anos 
de 1940 eram organizados por fluxos geograficamente descontínuos e pouco densos. Porém, a 
partir das décadas de 1950 a 1970 se estabeleceriam de forma mais ou menos contínua e com 
maior densidade em direção à Argentina (FERRARI, 2010). Que fatores determinaram essas 
correntes migratórias transfronteiriças? Que papel desempenhou o Estado nacional argentino 
ante esses fluxos migratórios em zona de fronteira? Essas questões constituem a trilha que guiará 
o presente trabalho.

A fim de abordar a problemática cabe aqui começar com a ideia que evoca o conceito de rede, 
já que o mesmo é inerente ao de migração e do ponto de vista geográfico este conceito permite 
analisar a migração, por instituir fluxos sociais que mobilizam a circulação. Evocar o conceito 
de rede na análise da migração transfronteiriça é, ao mesmo tempo, adotar aqui a idéia de Dias 
(2005, p 24), que reconhece que hoje “a noção de rede, [...], torna-se operacional à multiplicidade 
de olhares que o conjunto das ciências humanas lança sobre o mundo contemporâneo”. Para esta 
autora, qualquer que seja a natureza de cada um, contemporaneamente os fluxos reticulares não se 
encerram nos limites dos territórios nacionais, “eles atravessam fronteiras e introduzem uma nova 
ordem de problemas advindos de sistemas reticulares cada vez mais libertos de controle territorial”. 
Assinala também que “os fluxos migratórios se ampliam e formam regiões transfronteiriças, que 
rompem os limites dos estados nacionais [...]” (DIAS, 2005, p. 11). Em tal sentido, entendemos 
que a rede enquanto método auxilia na reflexão sobre migração transfronteiriça, já que mobiliza 
fluxos por onde circulam pessoas, informações, valores simbólicos, culturais, sociais e políticos e, 
portanto, a rede não é apenas técnica é também social.

Povoa Neto (2005, p. 307) esclarece que estudos sobre a migração internacional não podem 
ficar hoje centrados meramente na apreensão do ato “aventureiro de um indivíduo, expulso de sua terra 
e atraído para outra pela esperança de ascensão social: todo o deslocamento migratório, mesmo sujeitos 
aparentemente isolados, compõe uma imensa teia pela qual circulam informações, dinheiro, através de 
redes formais ou informais [...]”, daí a importância de articular outros conceitos, como o de rede, por 
exemplo. Santos (1999, p. 209) também auxiliou a construção de nosso instrumental metodológico 
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ao argumentar que a rede não permite apenas analisar estruturas técnicas e informacionais de um 
território, ela “é também social e política, pelas pessoas, mensagens, valores que a freqüentam [...]”. 
Os principais procedimentos operacionais desta pesquisa consistiram em revisão bibliográfica e 
entrevistas realizadas entre os anos de 2006 a 2008 com antigos moradores, em universo social 
diversificado. O texto foi dividido em duas partes: a primeira apresenta a origem e os principais 
fatores dos fluxos migratórios, em direção ao nordeste de Misiones; a segunda contempla uma 
análise de como os migrantes brasileiros em território argentino se organizam e que geografia se 
desenha ali hoje.

ORIGEM E FATORES DA MIGRAÇÃO BRASILEIRA EM DIREÇÃO AO NORDESTE DA PROVÍNCIA 
DE MISIONES

Pode-se dizer que o marco inicial da migração brasileira em direção à Província de Misiones 
vem desde o final do século XIX e se intensificaria ao longo da primeira metade do século XX, 
fluxos formados majoritariamente por migrantes do Rio Grande do Sul, que foram ocupando 
áreas de produção agrícola e criação de gado no sul daquela Província, como, os Departamentos 
de Apostoles e Concepción, (MARGALOT, 1994). Os primeiros e mais significativos movimentos 
de brasileiros para aquela Província se originaram em períodos de instabilidade política no Sul do 
Brasil, como os vividos no Rio Grande do Sul com a Revolução Farroupilha (1835 a 1845) e com 
a Revolução Federalista (1893 e 1895), levando centenas de brasileiros a migrar para Uruguai e 
Argentina, sobretudo em direção as Províncias de Misiones e Corrientes. 

Em 1895, o Segundo Censo da Argentina apontava que o Território Nacional de Misiones 
possuía uma população de 33.162 habitantes, entre os quais 11.630 brasileiros e 3.692 paraguaios, 
967 europeus enquanto as outras minorias somavam 247. Estes dados revelam que a maioria dos 
migrantes em território de Misiones era de regiões limítrofes, fato que pode ser explicado pela 
própria posição geográfica daquele território. (KRAUTSTOFL, 2013). A Província de Misiones 
comprimida entre o território nacional brasileiro e o território nacional paraguaio conta com 
aproximadamente 1.267 quilômetros de fronteiras com Brasil e Paraguai, enquanto que com 
seu próprio país são apenas 90 quilômetros de fronteira (com a Província de Corrientes), e isso, 
de certa forma, contribuiu e ainda contribui para a migração tanto de brasileiros quanto de 
paraguaios para o interior daquela província. Misiones é hoje considerada pelos argentinos a mais 
hospitaleira das províncias argentinas, pois abriga grupos migrantes de várias origens, “entre 
eles cerca de 20 mil brasileiros que cruzaram a fronteira do rio Uruguai” (HAESBAERT, 1998, p. 
59), notadamente nas décadas de 1950 e 1960, construindo várias colônias na costa do rio Uruguai, 
dentre elas, a Alicia, a Aurora, a Santa Rita e a Barra Bonita - Departamento 25 de Mayo e a Colônia 
Panambí - Departamento de San Xavier que acabaram sendo praticamente uma extensão do espaço 
agrícola do noroeste do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina. Esses fluxos migratórios 
eram formados majoritariamente por colonos em busca de novas terras que passaram a se dedicar 
essencialmente ao cultivo de citronela, fumo, soja, dentre outros produtos agrícolas.

Já a migração brasileira em direção ao nordeste de Misiones é notada antes mesmo da 
definição do limite internacional. Região formada pelos Departamentos General Manoel Belgrano 
e San Pedro, é também considerada por alguns uma extensão territorial do Brasil, pela expressiva 
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presença de brasileiros. A região possui aproximadamente 57.2241 habitantes dos quais 70% seriam 
brasileiros ou filhos de brasileiros. Em alguns municípios do departamento Manoel Belgrano, como 
Bernardo de Irigoyen (10.889) e San Antonio (8.331)2, as estimativas empíricas chegam a apontar 
que 90% da população seria de brasileiros, municípios onde se constata a presença de brasileiros 
desde 1895, data em que foi definido naquela região o limite internacional entre Brasil e Argentina, 
antiga Questão de Palmas ou Misiones (1857 a 1895). (FERRARI, 2010).

Do final do século XIX até a primeira década do século XX, esses movimentos migratórios em 
direção ao nordeste de Misiones eram organizados por fluxos geograficamente descontínuos e pouco 
densos, mas a partir de 1920, se tornariam mais significativos, em parte devido à implantação de 
empresas ervateiras argentinas, especialmente no Departamento General Manoel Belgrano, que 
passariam a atrair fluxos de trabalhadores do Brasil e também do Paraguai. A partir de então, os 
fluxos transfronteiriços da migração brasileira para o nordeste de Misiones já não eram apenas 
oriundos do Rio Grande do Sul, mas também dos antigos Campos de Palmas3, motivados, sobretudo, 
pelo declínio da atividade pastoril e das fazendas de criação de gado, quando os fazendeiros daquela 
região, sem condições de sustentar as fazendas, passam a dispensar seus agregados e peões, muitos 
dos quais, sem atividade laboral, migraram para o nordeste de Misiones. Já na segunda metade da 
década de 1920, a região passou a ser rotulada tanto por argentinos quanto por brasileiros como 
“paradora de bandidos” ou ainda “valhacouto de bandidos” porque dentre os muitos brasileiros que 
o nordeste de Misiones acolhia, encontravam-se também elementos fugitivos da justiça brasileira, 
notadamente do Rio Grande do Sul. Na verdade o nordeste de Misiones passou a ser uma região 
de abrigo de muitos brasileiros socialmente excluídos.

Outros fluxos foram delineando-se nas décadas de 1920 e 1930, motivados, entre outros 
fatores, por conflitos de ordem política, como os movimentos revolucionários que ocorriam na 
escala regional, dentre os quais alguns tiveram em parte desfecho na região fronteiriça, como, por 
exemplo, a passagem da Coluna Prestes e o movimento revolucionário de 1930, ocasionando a 
migração de centenas de brasileiros para o país vizinho. Não obstante, com o término da Guerra 
do Contestado entre Paraná e Santa Catarina (1916), inúmeros caboclos migraram para áreas 
próximas do limite internacional com a Argentina e, posteriormente, por razões diferentes, 
adentraram o nordeste de Misiones. Em 1925, com a passagem da Coluna Prestes pelo extremo-
oeste catarinense e sudoeste paranaense, com medo daquele movimento revolucionário, inúmeros 
brasileiros se refugiaram em San Pedro e General Manoel Belgrano. Moradores dos municípios de 
Dionísio Cerqueira (SC), Barracão (PR) e Santo Antônio (PR), abandonaram literalmente suas 
casas, refugiando-se no Departamento General Manoel Belgrano onde muitos lá permaneceram 
sem retornar ao Brasil. Não obstante, durante a Revolução de 19304, dezenas de famílias dos atuais 
municípios de Palmas (PR), Clevelândia (PR) e Campo-Erê (SC), com medo da instabilidade política 
em lado brasileiro, também migraram para o interior de Misiones.

1 Número de habitantes de Manoel Belgrano (33.488) e San Pedro (23.187). Dados do Censo Nacional de Población - INDEC, 2001.
2 Dados do Censo Nacional de Población - INDEC, 2001. 
3 Atuais regiões Oeste de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná.
4 Movimento político que entre outros fatores teve origem na vitória do candidato do Partido Republicano Paulista, Julio Prestes, tida como frau-

dulenta. Serviu de estopim para o desencadeamento da Revolução de 1930, que culminou com Getúlio Vargas assumindo o Governo provisório 
da República. Os territórios de Santa Catarina e Paraná foram invadidos por forças compostas por elementos do Exército, da Brigada Militar do 
Rio Grande do Sul e por forças organizadas em batalhões patrióticos. (PIAZZA & HÜBENER, 1983, p. 131).



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 950-962. ISBN 978-85-63800-17-6

Ferrari954

diagramação: letra1@editoraletra1.com

A partir de meados de 1940 e notadamente nas décadas de 50, 60 e 70 os fluxos de migrantes 
brasileiros em direção ao nordeste de Misiones se tornariam mais densos e já não se limitavam apenas 
à região nordeste, desdobrando-se para outras regiões daquela Província, como os Departamentos 
de Eldorado, Monte Carlo e Oberá. Um dos fatores mais relevantes da migração brasileira para o 
nordeste de Misiones, a partir de 1950, foi a entrada de colonizadoras gaúchas no oeste catarinense 
e sudoeste paranaense, que passam a inserir os colonos descendentes de europeus naquelas regiões, 
ao mesmo tempo em que iam forçando literalmente o afastamento da população cabocla, também 
chamados de posseiros, que habitavam a região desde o início do século XX. Nesse processo, não 
é fantasioso afirmar que havia uma política de branqueamento daquelas regiões, sobretudo do 
Estado de Santa Catarina, o que se evidencia nos relatos de Othon D’Eça (1992). Não obstante, 
com a intensificação da colonização gaúcha no oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, entre 
1957 e 1960 se deu a Revolução dos colonos de Capanema (PR), conflito ligado à posse da terra 
no sudoeste paranaense. Esse movimento desencadeou uma verdadeira guerrilha entre colonos 
e jagunços das colonizadoras que se prolongou durante três anos seguidos, levando dezenas de 
famílias a migrar para o Paraguai e notadamente para o nordeste de Misiones, em municípios como, 
San Antonio e Bernardo de Irigoyen, dentre outros. 

Além disso, durante o auge do ciclo econômico madeireiro no oeste catarinense e sudoeste 
paranaense (1940 a 1970), os madeireiros gaúchos procuravam trazer toda mão-de-obra do Rio 
Grande do Sul, deslocando famílias inteiras para a região para trabalhar em extração, beneficiamento 
e transporte da madeira, muito requisitada pelo mercado argentino, sobretudo a madeira de 
pinheiro-do-paraná. Com o declínio de tal atividade a partir de 1970, muitos desses trabalhadores, 
sem terras e sem atividade laboral, migraram para os Departamentos General Manoel Belgrano e San 
Pedro, onde foram apropriando-se ilegalmente de pequenas áreas de terras fiscais para produção 
agrícola. Embora seja muito difícil trabalhar com dados concretos sobre o número de migrantes 
brasileiros no nordeste de Misiones, as estimativas empíricas apontam que 70% da população de 
General Manoel Belgrano e San Pedro são de brasileiros ou filhos de brasileiros, sobretudo no meio 
rural, pois segundo informações obtidas no Instituto Nacional de Tecnologia da Argentina (INTA) 
e na Gendarmería Nacional da Argentina (GNA) de Bernardo de Irigoyen, a região nordeste de 
Misiones nunca foi atrativa aos colonos argentinos como foi à pampa húmeda, região agrícola mais 
importante da Argentina. O Gráfico 1 ilustra a evolução da população na região nordeste da Província 
de Misiones entre as décadas de 1960 e 2001.

O aumento da população entre 1970 e 1980 foi de 16%, já entre 1980 e 1991 foi de 
aproximadamente 28%. Tal crescimento populacional não se deve apenas a migração brasileira, 
mas as próprias políticas migratórias do Estado nacional que passa a restringir a migração 
brasileira e incluir colonos descendentes de europeus na região, como ocorreu na década de 1980 
em Comandante Andresito. Mesmo com todas as políticas migratórias do governo argentino, a 
migração brasileira continuou nas décadas seguintes, sobretudo por colonos pobres e sem terras 
do Oeste de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. As restrições à migração brasileira, no nordeste 
de Misiones, passaram a ser muito mais rigorosas no período da ditadura Militar, quando os 
argentinos chegaram a implantar dois planos estratégicos de segurança nacional para a área de 
fronteira com o Brasil: o Plan de Colonización 39 de San Pedro (na fronteira com Santa Catarina) 
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Gráfico 1 - Departamentos General Manoel Belgrano e San Pedro: Evolução Populacional entre as décadas 

de 1960 e 2001

Fonte: Organizado pela autora com dados do INDEC – Argentina, 2001.

e o Plan de Colonización Andresito (na fronteira com o Paraná). Esses dois planos geopolíticos de 
ocupação agrícola visavam nacionalizar a região e frear a migração brasileira para o interior do 
nordeste de Misiones. Entretanto, o Plan de Colonización 39 de San Pedro (na fronteira com Santa 
Catarina) fracassaria imediatamente, por haver-se apresentado como um mero projeto extrativo: 
os primeiros colonos lá inseridos pelo Estado argentino passaram a retirar a madeira para em 
seguida abandonar o projeto, ou seja, não fixavam residência naquele departamento como previa 
o plano de ocupação de San Pedro, diferentemente do que ocorreria em Andresito.

Durante o regime militar, notadamente entre 1976 e 1978, os militares argentinos já alertavam 
o governo nacional que a região de Andresito estava em vias de se tornar uma réplica de Bernardo 
de Irigoyen, San Pedro e San Antonio, onde grande parte da população era de origem brasileira e a 
língua ali falada era o português. Na visão dos militares argentinos, somente um plano de ocupação 
agrícola com elementos sociais argentinos poderia enfrentar a migração ilegal brasileira e assegurar 
a soberania nacional argentina naquela região. Assim, embora já viesse sendo idealizado desde 
1960, o Plán de Colonización Andresito foi aprovado em 22 de fevereiro de 1979 pela Lei 1.074, e 
passou a ser posto em prática somente em 1980. Para pôr em prática tal plano, o Estado nacional 
argentino passou a expulsar os brasileiros ilegais e começou a selecionar colonos argentinos para 
ocupar aquele espaço. Apenas os brasileiros que tinham filhos nascidos e devidamente registrados 
na Argentina puderam permanecer em Andresito. Porém, em 1980, com a inserção dos colonos 
argentinos, os brasileiros que tinha filhos registrados na Argentina e que lá haviam permanecido 
acabaram por perder as terras que ocupavam, o governo argentino deu-lhes apenas um hectare de 
terras onde podiam construir suas casas e fazer suas hortas. Foi somente em 1984, na segunda 
etapa do processo de ocupação de Andresito, que aqueles brasileiros com filhos nascidos naquele 
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país vieram a receber terras para plantar. O mesmo ocorre com os indígenas guaranis, que passaram 
a viver em ínfima área de terras demarcadas pelo Estado nacional argentino. É preciso esclarecer 
que o plano estava dividido em duas etapas: a primeira, chamada Plán de Colonización Andresito, 
consistia em inserir unicamente colonos argentinos selecionados pelo Estado nacional; já a segunda 
etapa, denominada Plán de Soberanía, visava a nacionalizar aquela região fronteiriça exaltando os 
valores nacionais argentinos. Durante o regime militar, nota-se que a política migratória do Estado 
nacional para o nordeste de Misiones era a de excluir migrantes de países limítrofes, notadamente 
de brasileiros e incluir migrantes europeus ou descendentes de europeus.

Pode-se dizer que o Plán de Colonización de Andresito atingiu seu principal objetivo de frear 
a migração ilegal brasileira, pois as terras naquele município foram quase totalmente ocupadas 
pelos colonos argentinos. Andresito se diferencia hoje dos demais municípios do nordeste de 
Misiones, sobretudo no que se refere à geografia humana. A exemplo do lado brasileiro, as terras 
foram entregues fundamentalmente aos colonos argentinos descendentes de europeus, como 
poloneses, suíços, alemães, belgas e, em menor número, russos e ucranianos, uma população 
que ainda hoje é bem menos miscigenada do que aquelas de Bernardo de Irigoyen, San Pedro e San 
Antonio. As próprias propriedades rurais são ali diferenciadas: enquanto em Andresito existem 
pequenos latifúndios, com propriedades de até 150 hectares de terra, nos demais municípios do 
nordeste de Misiones as propriedades agrícolas variam entre 5 e 25 hectares de terras, diferenças 
que são atribuídas ao próprio plano de colonização. 

No entanto, durante a segunda etapa do Plán de Colonización de Andresito também chamado de 
Plán de Soberania, com a queda do regime militar, inicia-se o processo democrático e com isso os militares 
deixam de conduzir o Plan de Colonização Andresito. Frente a isso, pequenos fluxos de migrantes 
brasileiros, notadamente daqueles que haviam sido expulsos da região começam a retornar. A 
população é de 14.2685 habitantes, dos quais a prefeitura de Andresito estima que aproximadamente 
10% seriam brasileiros, pois diferentemente de outros municípios do nordeste de Misiones, as 
terras de Andresito estariam praticamente todas ocupadas. O Gráfico 1 evidencia ainda que entre 
1991 e 2001 o aumento da população no nordeste de Misiones foi de aproximadamente 38%. O que 
justifica tal aumento populacional? Segundo informações do Instituto Nacional de Tecnologia da 
Argentina (INTA), em Bernardo de Irigoyen, muitos agricultores dos Departamentos 25 de Majo e 
San Javier, notadamente das Colônias Alicia, Aurora, Santa Rita, Barra Bonita e Panambí, colônias 
fundadas por migrantes brasileiros, estão hoje abandonando terras improdutivas e adquirindo 
novas no nordeste de Misiones, sobretudo em San Pedro, Bernardo de Irigoyen e San Antonio, para 
cultivar produtos agrícolas, especialmente o fumo. Portanto, essa migração é de argentinos, mas 
filhos de brasileiros, razão pela qual há quase uma unanimidade no sentido de afirmar que 70% 
dos habitantes do nordeste de Misiones são brasileiros ou filhos de brasileiros. 

Não obstante, o esgotamento das terras no lado brasileiro tem levado muitos migrantes, em 
sua maioria, pobres e com poucos recursos, de municípios do extremo oeste catarinense e extremo 
sudoeste paranaense, a buscarem novas terras no lado argentino. Empresários brasileiros da região 
também têm investido em terras no interior de Misiones, sobretudo para implantar fazendas de 
criação. Na verdade, o que ali se observa é o alargamento da fronteira agrícola brasileira ainda hoje 

5 Censo Nacional de Población (INDEC), 2001.
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em movimento e, mesmo com todo rigor das políticas de migração argentina, muitos agricultores 
sem-terra de Santa Catarina e Paraná têm conseguido adentrar o território argentino onde se 
apropriam ilegalmente de áreas de mata nativa, provocando sérios conflitos com os organismos 
de segurança daquele território. 

Por outro lado, é importante esclarecer que a política migratória argentina, desde o advento do 
MERCOSUL, já não é mais aquela fundamentada na Doutrina de Segurança Nacional. Desde 2004, 
inicia-se uma política nacional de regularização da situação dos migrantes ilegais. Essa política foi 
criada em 2004, pela Lei Nacional de Migrações Nº 25.871, nominada de Projeto Pátria Grande, 
para regularizar ou radicar migrantes ilegais pertencentes a países do MERCOSUL. Embora não 
tenhamos dados sobre pedidos de radicação de migrantes no nordeste de Misiones, segundo a 
antropóloga argentina Krautstofl (2013), a Delegação do Projeto Pátria Grande, em Puerto Iguazú, 
indicou que, a maioria dos pedidos de radicação via Pátria Grande são de brasileiros e paraguaios. 
Para os pedidos de radicação dos migrantes ilegais pelo Projeto Pátria Grande, o Estado nacional 
argentino impôs certas condições, dentre elas, serem nascidos num dos países do bloco MERCOSUL 
e não ter antecedentes criminais, esta última condição é a mesma constatada no Plán de Colonización 
Andresito, onde os colonos, para acederem as terras em Andresito, não poderiam ter antecedentes 
criminais, uma condição política que nos leva a pensar que, havia ali uma vontade de desmistificar 
a região que no começo do século XX era vista como valhacouto de bandidos.

DA MIGRAÇÃO À ESTRUTURAÇÃO DE REDES TRANSFRONTEIRIÇAS 

Em razão dos vários fluxos da migração brasileira para o nordeste de Misiones verifica-
se ali a formação de múltiplas redes transfronteiriças que se foram estruturando ao longo do 
século XX, ainda vigentes no conjunto das regiões oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná e 
nordeste de Misiones. Podemos afirmar que as redes transfronteiriças são compostas por fluxos de 
diversas ordens, dentre eles, econômicos (legais e ilegais), culturais, de serviços, político-eleitorais, 
além de outros bastante expressivos naquela região. Desde o começo do século XX, verificam-se 
redes econômicas e comerciais legais e ilegais, que se estabeleceram e ainda hoje se estabelecem 
pela diferença cambial, mormente de produtos de consumo corrente, materiais de construção, 
eletrodomésticos, produtos agro-veterinários, insumos e sementes para produção agrícola em 
solo misioneiro e demais produtos de consumo corrente que geram densos fluxos, não apenas 
na escala regional, mas também em outras escalas. As redes ilegais no nordeste de Misiones tem 
se estabelecido quase que na mesma proporção das interações pelo sistema legal, exemplo disso 
são as redes do contrabando descaminho de gêneros alimentícios, dentre eles, farinha de trigo, 
bebidas, destinadas não apenas ao consumo próprio, mas também a padarias e supermercados, 
que extrapolam a escala local e regional. Outros produtos como, combustível, pneus, alpiste, alho, 
cebola, batata inglesa, também têm saído de Misiones e entrado ilegalmente no Brasil. (FERRARI, 
2011)

Excedentes agrícolas produzidos no nordeste de Misiones, como milho, feijão e fumo, dentre 
outros, são vendidos informalmente no lado brasileiro. Para se ter uma ideia, a Gendarmería Nacional 
Argentina informa que em 2007 as empresas fumageiras de Misiones perderam aproximadamente 
140 milhões de pesos pelo contrabando e muitos produtores de fumo do nordeste de Misiones 
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deixaram de assinar o contrato com as empresas fumageiras argentinas para vender a produção 
no lado brasileiro pelo sistema informal. Os intendentes de San Pedro e Andresito também são 
unânimes em afirmar que, desde 2001, aqueles municípios vêm perdendo somas significativas 
na arrecadação sobre produtos agrícolas, notadamente do fumo, pois devido à diferença cambial, 
muitos agricultores preferem vender toda sua produção no lado brasileiro6.

A presença de brasileiros também estruturou redes culturais onde se verifica forte influência 
da língua portuguesa sobre o castelhano ali falado e isso tem causado certas dificuldades no ensino-
aprendizagem, notadamente na disciplina de língua espanhola, preocupando alguns professores 
que a ministram. Eles chegam a afirmar que estariam perdendo o referencial de identidade da 
língua”7. Uma ex-candidata a prefeitura de San Pedro, ela mesma filha de brasileiros, em entrevista 
afirmou que, durante sua campanha política, fazia uso de duas línguas: a castelhana e a portuguesa, 
principalmente no meio rural onde a maioria dos agricultores daquele município seria de brasileiros 
ou filhos de brasileiros que compreendem mal o castelhano, pois no dia a dia só falam o português8. 
A influência cultural brasileira no nordeste de Misiones se deve também aos meios de comunicação 
de grande alcance do Brasil, como, a Rádio Guaíba e a Rádio Farroupilha do Rio Grande do Sul, 
dentre outras rádios brasileiras muito ouvidas até hoje naquela região. Além dessas, a rede de 
televisão brasileira, como a Globo, a Bandeirantes e a SBT, exercem domínio quotidiano entre a 
população. De acordo com um morador de Bernardo de Irigoyen: 

[...] nós aqui falamos o português, nós assistimos às novelas da Rede Globo, do SBT, o jogo do 
Brasil e as corridas, então a gente está acostumado a assistir programas da televisão brasileira 
e até o rádio, os radialistas brasileiros sempre nos mandam um alô; meu avô era brasileiro, 
minha mulher é brasileira, eu tenho pacientes que moram aqui e que só falam português; aqui 
é difícil ver brasileiro falar castelhano, você vai ver muito mais argentino falando português. 
Todo mundo aqui tem um parente, um tio, um avô ou os pais que são brasileiros, porque a 
corrente [rede] que foi se formando foi do Brasil pra cá, não foi daqui pra lá, foi de lá pra cá. 
Então todo mundo dessa região Argentina tem laços de parentesco com brasileiros e pelo 
menos 90% das pessoas aqui falam português. [...].9

Outra rede transfronteiriça que se estruturou a partir da migração brasileira foi a político-
eleitoral. Muitos migrantes brasileiros permanecem em território argentino com toda sua 
documentação brasileira, inclusive com o título de eleitor, e em períodos eleitorais são convocados 
pelos candidatos a prefeitos e vereadores a votarem em municípios brasileiros como Barracão, 
Dionísio Cerqueira, Santo Antônio e Capanema, provocando conflitos de ordem político-partidária 
entre candidatos daquelas cidades. A manutenção de documentos brasileiros lhes assegura certos 
benefícios, como os de saúde e aposentadoria no lado brasileiro. No caso da aposentadoria, os 
brasileiros normalmente conseguem a aposentadoria comprovando residência no lado brasileiro pelos 
laços de parentesco, apadrinhamento e muitas vezes por vínculos de amizade. Além disso, muitos 
migrantes brasileiros no nordeste de Misiones, ao venderem sua produção agrícola informalmente 
nas cidades brasileiras, conseguem notas de produtores rurais o que facilita a aposentadoria em 

6 Entrevistas realizadas em março de 2007 com os Intendentes de San Pedro e Andresito.
7 Entrevista realizada em março de 2008 com uma professora da Escola Normal Superior de Bernardo de Irigoyen.
8 Entrevista realizada em março de 2007 na cidade de San Pedro – Departamento de San Pedro.
9 Entrevista realizada em Bernardo de Irigoyen em junho de 2007.
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lado brasileiro. A busca de serviços médico-hospitalares vem sendo mantida, sobretudo pelos 
migrantes brasileiros e bratinos. Um médico de Bernardo de Irigoyen, neto de brasileiros, afirma 
que de cada 100 pessoas no nordeste de Misiones, 98 são brasileiros ou filhos de brasileiros, por isso: 

Quem busca serviços de saúde especializados em Pato Branco, Beltrão, Cascavel e Chapecó, 
são esses brasileiros que estão aqui e que de alguma forma eles ainda têm ligação com o Brasil. 
Aqui argentinos mesmo são muito poucos, temos os funcionários públicos, gendarmes, exército 
e policia, mas estes já têm planos de saúde especial e buscam se tratar em Posadas ou Buenos 
Aires.10

A busca de serviços de saúde tem formado um campo de atuação dos fluxos imateriais que, 
desde o começo do século XX estão orientados para o lado brasileiro, e ainda hoje, de certa forma, 
permanece essa tendência. Mas, atualmente já existem certas restrições aos serviços públicos de 
saúde notadamente nas cidades de Dionísio Cerqueira, Barracão e Santo Antônio do Sudoeste. 
Por exemplo: além do recadastramento eleitoral, para restringir a votação de brasileiros radicados 
na Argentina, o que impede de trocarem o voto pelo atendimento na saúde, desde a década de 
1990, o Ministério Nacional da Saúde brasileira criou o Programa de Saúde da Família (PSF) e, 
a partir daí, todas as famílias passaram a ser cadastradas pelas prefeituras para atendimento 
médico-hospitalar e odontológico. Mesmo com certas restrições, a busca de tratamentos de saúde 
gratuitos no lado brasileiro continua e por razões diferentes, dentre elas, a confiança no sistema 
de saúde brasileiro, os vínculos familiares e a carência de serviços de saúde especializados. No 
nordeste de Misiones existe apenas um hospital: o Hospital Provincial de Bernardo de Irigoyen 
e desde 2001, frente a crise argentina, o sistema de saúde naquela região vem sendo sucateado. 
Os laços de amizade e compadrio também ajudam migrantes brasileiros e bratinos a terem acesso 
ao sistema público de saúde em lado brasileiro. Para compreender essas relações é interessante 
observarmos o depoimento de um agricultor de Dionísio Cerqueira que, além de ser muito bem 
informado, inclusive sobre leis e direitos sociais, confirma que existem muitos vínculos entre o 
lado brasileiro e argentino, notadamente entre agricultores e revela: 

[...], sempre que posso eu ajudo os que estão lá dentro, ajudo porque são nossos vizinhos e a 
maioria dos que estão lá são brasileiros, moram lá, mas todos os produtos deles vêm pra cá, 
são vendidos aqui, então eles contribuem pro lado de cá. As crianças deles vão na escola aqui, 
né, então por que é que nós não vamos dar assistência de saúde pra eles? Nós tivemos que 
ir na prefeitura pra que esse nosso vizinho que ta lá fosse cadastrado no Programa de Saúde 
Familiar, fomos falar com a prefeita, porque os agentes de saúde não queriam cadastrar eles 
e nem queriam passar pro lado de lá pra fazer as visitas. Falamos que eles são contribuintes 
do nosso município e falamos que os agentes de saúde não queriam cadastrar eles só porque 
moram do lado de lá! Nós daqui forçamos a prefeitura, aí eles acabaram cadastrando porque são 
contribuintes aqui do município. Agora eles são cadastrados no Programa de Saúde Familiar, 
mas os agentes de saúde não vão pra lá, não atravessa o limite, eles só vem até aqui em casa. 
Aí quando eles vêm fazer a visita nós chamamos eles de lá pra vir pra cá, e quando não estão 
em casa eu mesmo assino por eles, assino pra comprovar que o agente fez a visita também 
pra eles. Eles querem proibir isso porque dizem que é ilegal, coisa e tal, mas eu digo pra quem 

10 Entrevista realizada com um médico clínico geral de Bernardo de Irigoyen, em agosto de 2008.
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quiser que isso não vai parar, vai continuar acontecendo, porque isso não é ilegal, na minha 
opinião não é ilegal! Eu penso que nós temos é que brigar pra fazer políticas mais legais e 
temos que ser honestos, né, então se você contribuiu com o município, você tem direito a 
certos benefícios, [...].11

Deste modo, os serviços públicos, como os médico-hospitalares, são ainda hoje assegurados 
pelas relações de parentesco, compadrio e amizade e para justificá-las são inclusive comparadas 
às relações entre políticos e eleitores: “compadrio é como na política, tu vai pedir um favor pro político 
ele em troca pede teu voto, né, o compadrio funciona assim, uma mão lava a outra é uma troca de favor 
é uma relação boa, né, porque um ajuda o outro”12. A busca de serviços de saúde em lado brasileiro 
tem gerado discursos de pertencimento e de identidade nacional. Em outras palavras, para terem 
acesso aos serviços médico-hospitalares e odontológicos, entre outros gratuitos, flui um discurso 
de pertencimento, sendo comum ouvir “somos brasileiros, não deixamos de ser brasileiros só porque 
moramos na Argentina”. Vê-se assim um jogo de estratégias com base nas identidades nacionais para 
barganhar parcos serviços públicos, como os de saúde e outros. Mas, vê-se também que a migração 
brasileira no nordeste de Misiones foi, de certo modo, configurando uma região transfronteiriça 
de identidade cultural, pois, além dos múltiplos vínculos lá estabelecidos, os migrantes brasileiros, 
mesmo os radicados na argentina, para não perder seu referencial identitário, mantêm seus 
documentos brasileiros e falam cotidianamente a língua portuguesa, além disso, flui a afirmativa 
de que, mesmo morando na Argentina, não deixaram de serem brasileiros. Isso nos leva a pensar 
numa região transfronteiriça formada pelas múltiplas redes, algumas delas acima evidenciadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sem esgotar o assunto, podemos inferir que a migração brasileira para o interior do nordeste 
de Misiones se deu fundamentalmente por dois motivos: o primeiro estava associado aos períodos 
de instabilidade política; o segundo pelo esgotamento de terras no lado brasileiro. Frente à migração 
brasileira o Estado nacional argentino vai impor políticas restritivas, notadamente no período da 
ditadura militar argentina quando criou dois planos de colonização para o nordeste de Misiones: 
o Plan de Colonización 39 de San Pedro (na fronteira com Santa Catarina) e o Plan de Colonización 
Andresito (na fronteira com o Paraná). Essa política migratória argentina, de certa forma, se refletiu 
na paisagem físico-natural e humana da região e criou uma descontinuidade geográfica dando 
origem a paisagens distintas. Enquanto no lado brasileiro a paisagem se apresenta profundamente 
marcada pela ação da geografia humana e densamente ocupada, o nordeste de Misiones, apesar das 
recentes transformações, apresenta ainda hoje uma paisagem pouco modificada e escassamente 
ocupada se comparada ao lado brasileiro. A própria geografia política é ali significativamente 
distinta, notadamente pelo número de cidades e municípios na faixa fronteiriça do oeste de Santa 
Catarina e sudoeste do Paraná que difere em muito do lado argentino. San Pedro e General Manoel 
Belgrano, departamentos do nordeste de Misiones, somam juntos apenas quatro cidades, três delas 
no departamento General Manoel Belgrano (Bernardo de Irigoyen, San Antonio e Andresito) e apenas 
uma no departamento de San Pedro, cidade homônima ao departamento.

11 Entrevista realizada com uma família de agricultores de Barra da União Dionísio Cerqueira, agosto de 2008.
12 Entrevista realizada com uma família de agricultores de Barra da União Dionísio Cerqueira, agosto de 2008.
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Analisando essa descontinuidade na paisagem da geografia humana entre o lado brasileiro e 
o lado argentino, podemos pensar em geopolíticas nacionais diferenciadas pela própria condição 
política da fronteira entre Brasil e Argentina. Pode-se dizer que, o Brasil aplicou a geopolítica 
de fronteiras vivas, incentivando a ocupação da região, ao passo que a Argentina controlou a 
ocupação com a preservação de matas nativas. Enquanto as florestas nativas do lado brasileiro 
foram totalmente devastadas pela rápida ocupação agrícola, notadamente entre 1950 e 1970, o 
lado argentino, apesar das recentes transformações, preserva ainda hoje pequenas áreas de mata 
nativa. No entanto, essa preservação se faz hoje a muito custo e por meio da criação de parques 
florestais e reservas naturais, como a Reserva de Biosfera Yaboti patrimônio natural da UNESCO 
no departamento de San Pedro. 

A região nordeste de Misiones considerada até pouco tempo atrás a “Amazônia Argentina”, 
desde meados da década de 1980 vem sofrendo profundas alterações na paisagem físico-natural 
devido à ocupação humana e a extração de madeira nativa para dar lugar à produção de fumo, 
soja e madeira (pinos Eliot e outras) para as indústrias de celulose do nordeste de Misiones. A 
própria migração brasileira vem, desde o começo do século XX, contribuindo para a modificação 
da geografia da região, pois gerou o alargamento da frente agrícola brasileira para o interior 
de Misiones e continua avançando, embora em menor densidade do que no passado. A rede de 
migração é também fomentada pelos laços de parentesco: amigos, irmãos, tios, enfim, parentes 
em geral que conservam os costumes e a língua do Brasil, são convidados e freqüentam o outro 
lado. Além disso, os vários fluxos econômico-comerciais, de serviços e sociais lá estabelecidas 
geram grande mobilidade geográfica no conjunto do extremo-oeste de Santa Catarina, Sudoeste 
do Paraná e nordeste de Misiones, notadamente entre as cidades gêmeas onde as interações são 
obviamente mais densas. 
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RESUMO. A Faixa de Fronteira continental brasileira é considerada, pela Constituição Federal, uma região de 
grande importância para a defesa do território nacional. Por ser esparsamente povoada e atravessada por inúmeras 
redes ilegais de contrabando e tráfico de drogas, ela é também uma fonte constante de preocupação para o governo 
brasileiro. Além disso, outra preocupação é a condição de pouco desenvolvimento econômico, que contribuiria com 
o deslocamento de parte da força de trabalho para os mercados informais, muitas vezes mais rentáveis, porém de 
menor controle e estabilidade econômica. O objetivo do trabalho será investigar as condições para o surgimento e o 
crescimento do mercado de trabalho informal nos municípios da faixa de fronteira, produzindo uma estimativa deste 
setor, e compará-la ao tamanho do seu setor formal. Foi adotado como referência o período entre 2000 e 2010, pois 
estes são os anos dos últimos censos demográficos, e em que não houve alterações na malha municipal. Para estimar 
o mercado de trabalho formal foi feito o levantamento dos dados do Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS).  
Dessa fonte foram retirados os dados dos totais de vínculos empregatícios, para produzir um indicador de estabilidade 
decorrente da mudança ao longo dos anos, e dos setores que empregavam a população de cada município, se estimando 
a diversidade de serviços e as melhores possibilidades de empregos. As estimativas do setor informal foram retiradas 
dos dados do tipo de ocupação da População Economicamente Ativa (PEA), produzidos pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Desses dados foram utilizadas as seguintes variáveis: população empregada sem carteira 
assinada; trabalho em ajuda a membro da residência; trabalho por conta própria; e para próprio consumo. Com isso foi 
possível mapear os locais que apresentaram as maiores concentrações de trabalho informal. Os resultados preliminares 
indicam que a região norte da faixa de fronteira teria uma forte presença de empregados no setor informal. Esta é 
a região com menor estabilidade nos vínculos empregatícios (32,4% dos municípios com baixa estabilidade) e com 
menor diversificação dos setores. Além disso, 59,2% dos municípios apresentaram um setor dominante – mais da 
metade dos vínculos empregatícios em um único setor -, sendo eles empregados no setor de administração pública. 
Em oposição, a região sul apresenta o maior percentual de municípios com alta estabilidade, 60,5%, além de uma 
grande diversificação dos setores empregatícios, com representativa participação de setores como o comércio, a 
indústria e a agropecuária, que empregam um grande percentual da população no mercado formal, levando a uma 
menor propensão ao surgimento do mercado informal.

Palavras-chave. Faixa de Fronteira, Mercado de Trabalho, Economia Informal.

ABSTRACT. The continental Brazilian border region it is considered, by its constitution, an important region to the 
defense of the national territory. By being sparsely occupied and crossed by numerous illegal’s networks of contraband 
and traffic of drugs, this region is also a constant source of concern to the Brazilian government. Besides that, another 
concern is the low economic development in the area which contributes the displacement of part of labor power to 
the informal market, where many times is more profitable, yet with less control and economic stability. The objective 
of this paper is to investigate the conditions for the emergence and the growing of the informal labor market in the 
cities of border region, produce an estimation of this sector, and compare to the formal labor market. The period 
between 2000 and 2010 was used as reference considering that the last demographic census was done in this interact 
and there were no significant changes in the cities so far. To estimate the formal labor market, a survey was made 
in the data in the Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS). From this source, was taken the data of the total of 
employment ties, to produce an indicator of the stability, as result of the change over the years, and of the sectors that 
employed more people in each city, estimating the diversity of servicers and the best options of jobs. The estimative 
of the informal labor market was taken fom the data of the occupation type of labor force, produced by the Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). From this data the following variables were used: population employed 
unregistered; job in helping a member of the residence; self-employment and production for own consumption. With 
this variables, it was possible to map the locations that showed higher concentrations of informal labor. Preliminary 
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results indicate that the northern border region would have a strong presence of employees in the informal sector. 
This is the region with the lowest stability in employment relationships (32.4 % of municipalities with low stability) 
and less diversified sectors. In addition, 59.2 % of the municipalities had one dominant sector - more than half of 
employment relationships in a single sector - those being employed in the public administration sector. In contrast 
of that, the southern region has the highest percentage of municipalities with high stability, 60.5 %, and a great 
diversity of employment sectors, with significant participation from sectors such as industry and agriculture, which 
employ a large percentage the population in the formal labor market, leading to a lower propensity to the emergence 
of the informal labor market.

Keywords. Border region, Labor market, Informal economic.

INTRODUÇÃO

A dinâmica do mercado de trabalho vem sendo alterada desde o começo dos anos 2000. 
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de empregados formais 
no Brasil cresceu 65,7%1 no período entre 2002 e 2012, e corresponde hoje a 56,9% do total de 
empregados, o que aponta na direção do desenvolvimento econômico e social do país. Apesar 
disso, ainda há um alto número de trabalhadores no mercado informal. Ele serve como um colchão 
amortecedor (KREIN; PRONI, 2010) para a parcela da mão de obra que não se alocou em empregos 
formais. Isso seria um indicativo da incapacidade de oferecer empregos para toda a população 
economicamente ativa.

O presente trabalho pretende analisar a dinâmica recente do mercado de trabalho formal 
numa situação geográfica particular, a da Faixa de Fronteira do Brasil com os países vizinhos. A 
Faixa de Fronteira brasileira é a região de influência do limite político internacional, definida pela 
Lei 6.634, de 02/05/1979, como a área composta pelos municípios total ou parcialmente inseridos 
em uma faixa interna de 150 km de largura paralela ao limite internacional. Parte-se da premissa 
de que as dinâmicas de trabalho em uma região fronteiriça podem ocorrer de forma diferenciada, 
não apenas pela influencia dos países vizinhos, mas também por se tratar de uma área periférica 
do país. Além disso, a alocação de parte da população em mercados informais e ilegais, como 
nos casos do tráfico de drogas e do contrabando de mercadorias, emerge como um problema de 
segurança nacional e de importância geopolítica. 

A Faixa de Fronteira foi regionalizada em três arcos, seguindo o modelo criado na Proposta 
de Reestruturação do Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira. O Arco Norte é o 
arco que se estende pelos estados do Amapá, Pará, Amazonas, Acre e Roraima (esses dois últimos 
totalmente inseridos na faixa de fronteira). O Arco Central é composto pelos estados de Rondônia, 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ainda que Rondônia seja oficialmente parte da macrorregião 
Norte (IBGE). E o Arco Sul abrange os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
(Mapa 1). 

Já sobre o mercado de trabalho foi considerado por diversos autores que o setor formal é 
onde se encontram os trabalhadores ou empregados em empresas organizadas ou órgãos públicos 
(PREALC, 1978 apud KREIN; PRONI, 2010). Além disso, ele vai determinar o nível de emprego 
e renda de cada município, dando um indicativo para a sua estabilidade econômica, por ter um 
caráter mais fixo. Já o mercado de trabalho informal é composto por trabalhadores independentes 

1 Fonte: EM dez anos o emprego formal no Brasil cresce 65,7%. Portal Brasil. Disponível em: http://www.brasil.gov.br/economia-e-empre-
go/2013/11/em-dez-anos-emprego-formal-no-brasil-cresce-65-7. Acesso em: 10/02/2014
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Mapa 1 - Arcos da Faixa de Fronteira

Fonte: Grupo Retis/UFRJ

e não tendo renda fixa, o que coloca essa função de baixa estabilidade para o trabalhador, além 
disso, não faria parte da estrutura econômica dos municípios.

Dessa forma foram analisados dois aspectos do mercado de trabalho formal nos municípios 
da Faixa de Fronteira: o grau de estabilidade numa perspectiva evolutiva; e a diversificação dos 
setores empregadores. Além de duas perspectivas sobre o mercado informal: o atual tamanho 
percentual do setor; e o crescimento do setor nos últimos 10 anos. Por fim foram estabelecidades 
correlações dos dados encontrados para poder compreender melhor como se dá a dinamica entre 
formal e informal.

ESTABILIDADE DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL NA FAIXA DE FRONTEIRA

Parte-se do princípio que o número de empregados no mercado formal pode ser um indicador 
do nível de estabilidade econômica de um município (MACHADO, 1999). Isso será reafirmado por 
Krein e Proni (2010) onde o mercado de trabalho formal, ou o chamado setor moderno, será um 
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determinante para a economia de cada município, pois ele será a base para o seu desenvolvimento 
de renda e do produto interno bruto.2

Para determinar o grau de estabilidade dos municípios foram usados os dados relativos 
aos vínculos empregatícios do Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS), alimentado pelos 
próprios estabelecimentos empregatícios, órgãos e obras públicas3. Ainda que esses dados nem 
sempre sejam recolhidos da forma correta, oferecem a possibilidade de análise de dados detalhados 
referentes a longos períodos de tempo. Posteriormente, os dados foram organizados em gráficos e 
o grau de estabilidade dos municípios, classificados em alta, média e baixa estabilidade de acordo 
com a presença de oscilações. 

É interessante notar que a alta estabilidade predomina na maior parte dos municípios da Faixa 
de Fronteira. Dos 588 municípios, mais da metade (54,6%) apresentou alto grau de estabilidade, 
sobretudo aqueles situados no Arco Sul, seguido pelos do Arco Central (Mapa 2). Os mercados de 
média estabilidade representam 36,1% do total, sendo mais difusos ao longo da Faixa de Fronteira. 
Já a baixa estabilidade ocorre em apenas 9,3% dos municípios. Em ambos os casos, a incidência 
é maior nos municípios do Arco Norte (Mapa 2).

No Arco Norte, apenas 19,7% dos municípios obteve uma estabilidade alta no mercado de 
trabalho formal ao longo do período analisado. A maior parte dos municípios apresentou uma 
estabilidade média (49,3%) e a quantidade de localidades com estabilidade baixa foi bastante 
significativa (31%).  Já no Arco Central, a quantidade de municípios com alta estabilidade sobe 
para 54,5% e apenas 10,1% apresentaram estabilidade baixa no período. Já o Arco Sul, apresentou 
a maior quantidade de municípios com alta estabilidade no mercado de trabalho (60,5%) e apenas 
5,3% apresentaram uma estabilidade baixa.

Este resultado indica como a economia formal apresenta dinâmica mais estável nos municípios 
fronteiriços situados ao sul da Faixa de Fronteira. Esses municípios são os de maior desenvolvimento 
econômico, onde se concentra 66,2% do PIB total da Faixa de Fronteira. Por outro lado o arco mais 
instável é o Arco Norte, que possui uma baixa densidade econômica e populacional. Isso evidencia 
uma grande relação entre a estabilidade e a economia municipal, pois se espera que os lugares 
com maior relevância econômica apresentem maior estabilidade no mercado de trabalho formal.

Além de considerar o comportamento da estabilidade do mercado de trabalho a partir 
da localização geográfica dos municípios, é importante destacar como o tamanho populacional 
influencia na dinâmica dos vínculos empregatícios. Os municípios com maiores contingentes 
populacionais apresentaram maior estabilidade. As cidades com população acima de 50 mil 
habitantes foram classificadas com alta estabilidade. Já as localidades classificadas com baixa 
estabilidade geralmente correspondem a uma faixa populacional inferior a 25 mil habitantes. 
De fato, o tamanho da população municipal apresenta uma forte relação com a estabilidade do 
mercado de trabalho, pois nas cidades maiores a economia formal tende a ser mais consolidada. 
Isso poderia explicar em parte a maior instabilidade dos municípios do Arco Norte.

2 Em mercados de maior estabilidade econômica há um desenvolvimento continuo o que reduz a necessidade de recorrer ao mercado informal. Já 
em municípios de baixa estabilidade demonstram que a oferta de emprego formal não é continua e varia muito ao longo dos anos, o que pode 
tornar o mercado informal uma melhor solução para a fonte de renda da população economicamente ativa.

3 Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS). Disponível em: http://www.rais.gov.br/. 
Acesso em: 18/04/2013
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Mapa 2 – Faixa de Fronteira: Estabilidade do Mercado de Trabalho Formal (2000-2011)

Org.: Pedro Amaral, Grupo Retis/UFRJ. Fonte: RAIS/MTE

Quadro 1 – Estabilidade do mercado formal pelo tamanho da população urbana

Org.: Pedro A. T. do Amaral, Grupo Retis/UFRJ. Fonte: RAIS/MTE; IBGE.

POPULAÇÃO URBANA 
(HABITANTES)

MUNÍCIPIOS (%)

TAMANHO DO MERCADO INFORMAL (%)
TOTAL

BAIXA MÉDIA ALTA

Até 25.000 54 198 269 521

25.000 a 50.000 1 14 20 35

50.000 a 100.000 0 0 21 21

Acima de 100.000 0 0 11 11

Total 55 212 321 588
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DIVERSIFICAÇÃO DOS SETORES DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL NA FAIXA DE 
FRONTEIRA

Os dados do mercado de trabalho formal também foram analisados sob o aspecto da 
diversificação dos setores empregadores. Para tal, os dados foram agregados em dez grandes setores: 
Mineração (Extração Mineral e Extração de Minerais Não Metálicos), Indústria (Metalúrgica, 
Mecânica, Química, Têxtil, Calçados, Eletrônicos e Comunicação, Material de Transporte, Madeira 
e Mobiliário, Papel e Gráfica, Borracha Fumo e Couros e Alimentos e Bebidas) Construção Civil, 
Comércio (Varejo e Atacado), Instituição Financeira, Transporte e Comunicações, Hotelaria, Técnico-
Profissional (Administração Técnico-Profissional, Médicos, Odontológicos e Veterinários e Ensino), 
Administração Pública (Administração Pública e Serviço de Utilidade Pública), Agropecuária, 
Extração Vegetal, Caça e Pesca. Foram então identificados os principais setores empregadores 
da mão-de-obra formal de cada município, isto é, aqueles que respondem pela maior parte dos 
vínculos empregatícios. Aqueles setores que empregaram mais de 50% da mão-de-obra formal 
foram considerados setores dominantes, o que implica dizer que a sua economia formal gira ao seu 
entorno, além de apresentar uma baixa diversidade de empregos.

Setores principais 

Os resultados dos gráficos de setores apresentaram que em grande parte dos municípios 
da Faixa de Fronteira a administração pública é o setor principal do mercado de trabalho formal. 
Foram 375 municípios dos 588, o que representa 63,8% do total da faixa (Mapa 3). O predomínio 
de municípios no setor de administração pública demonstra que a maior parte dos trabalhadores 
está em um setor não produtivo da economia, voltado para a gestão do território, isso é, apesar 
de ele gerar renda, ele não gera capital e crescimento no produto interno bruto. Esse indicador 
pode significar que a que a economia de parte desses municípios seja de caráter informal, e o que 
realmente faz girar o capital econômico.

No Arco Norte há uma grande presença do setor de administração pública, onde apenas 
dois municípios apresentaram setores diferentes, em um foi o comércio em outro o de técnicos 
profissionais, o que indica uma baixa variedade do mercado geral da região e uma possível presença 
forte do setor informal. O Arco Central segue tendo a maioria dos vínculos no setor de administração 
pública, porém existem muitos municípios cujo setor principal é a indústria ou a agricultura, 
pecuária e extração vegetal, como no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, onde é forte a presença 
do agronegócio e o complexo agroindustrial. 

O Arco Sul foi o que apresentou maior diversidade. Existem municípios cujo setor principal 
é a hotelaria, construção civil, comércio, técnicos profissionais e indústria, porém a maior parte 
dos municípios continuou tendo a administração pública como maior empregador. Apesar disso 
é possível identificar uma forte presença industrial nos vales coloniais sulinos, região fortemente 
caracterizada pelo seu desenvolvimento industrial e que, portanto apresenta uma estrutura 
econômica que consegue empregar boa parte da população trabalhadora. Outro fator diferencial é 
a presença do setor de comércio em todas as suas cidades gêmeas, locais onde as interações entre 
os países vizinhos se fazem mais presentes, sobretudo pelo fato de que no Arco Sul as relações 
comerciais com os outros países, no caso Argentina, Paraguai e Uruguai, são mais fortes. 
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Mapa 3 – Faixa de Fronteira: Setores principais do Mercado de Trabalho Formal

Org.: Pedro A. T. do Amaral, Grupo Retis/UFRJ. Fonte: RAIS/MTE

Setores Dominantes

Uma analise sobre os setores dominantes visou uma abordagem específica para os casos em 
que havia grande concentração dos vínculos empregatícios, identificando-se, assim, os municípios 
onde um setor era responsável por mais de 50% dos vínculos. Essa diferenciação evidencia um 
quadro de mercado de trabalho formal pouco diverso, de dependência de um único setor de 
atividade, podendo acarretar uma economia municipal mais frágil.

Com os resultados foi possível perceber que muitos municípios apresentaram a condição de 
setor dominante. Foram 230 casos, o que representa 39,1% do total de municípios da faixa, o que 
indica, de forma geral, uma baixa diversidade do mercado de trabalho formal. 

Desses municípios, 196 apresentaram o setor de administração pública como dominante o 
que demonstra a sua enorme presença em todo mercado de trabalho da Faixa de Fronteira. Isso 
irá indicar como a economia formal da faixa pode ser considerada pouco desenvolvida, visto que 
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esse setor não será de produção ou comércio, sendo somente para a gestão territorial, mais uma 
vez reforçando a possibilidade de haver um mercado informal muito presente nesses municípios.

Dos outros 34 municípios que apresentaram setores dominantes, 28 foram do setor de 
indústria, sendo que 27 estão localizados no Arco Sul da Faixa de Fronteira, o que vai evidenciar 
a grande força e importância desse setor nessa área, com uma indústria tradicional e que ocupa 
boa parte da população economicamente ativa.

O setor de agricultura, pecuária, extrativismo vegetal, caça e pesca, terá cinco municípios 
como setores dominantes no mercado de trabalho formal, todos eles no Arco Central, o que mostra 
como o crescimento do agronegócio tem propiciado para essa área um crescimento econômico e 
de ofertas de serviços para os trabalhadores agropecuários.

Um único município restante teve o setor dominante de construção civil, o que pode indicar 
que durante grande parte do período analisado ocorreram grandes obras no município, ocupando 
uma grande parcela do mercado de trabalho formal e indicando ser um local para crescimento, mas 
que, por outro lado, demonstrou ter poucos vínculos durante o período sem obras.

Mapa 4 – Faixa de Fronteira: Setores dominantes do Mercado de Trabalho 

Org.: Pedro A. T. do Amaral, Grupo Retis/UFRJ. Fonte: RAIS/MTE
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A partir das análises dos mapas é possível observar que os municípios com setores dominantes 
muitos tiveram baixa e média estabilidade, principalmente no Arco Norte. Isso mostra que é bem 
provável que a restrição de setor de emprego pode implicar na menor estabilidade do mercado de 
trabalho. Além disso, o setor de administração pública, ao contrário do que se imagina, foi o que 
apresentou menor estabilidade. O que ocorreu em muitos municípios foram casos de subnotificação 
do número de vínculos empregatícios em alguns anos, ou em outros casos a saída em massa de 
trabalhadores, causados por mudanças na gestão daquele município ou casos de corrupção.

O MERCADO DE TRABALHO INFORMAL NA FAIXA DE FRONTEIRA

Ao contrário do trabalho formal, o mercado de trabalho infomal não possui uma renda fixa 
o que deixa o trabalhador inseguro em relação a sua forma de sustentar suas formas de vida. Além 
disso, seu carater informal faz com que as formas de produção, comércio e serviços, inseridos 
nessas atividades, não componham a produção bruta e as taxas de impostos do município, o que 
significa um menor rendimento para o poder público. Por conta disso que essas atividades fazem 
parte das preocupações em relação ao controle estatal e a segurança pública. Por um outro lado 
o crescimento das atividades informais, muitas vezes, ocorrem por conta de uma dificulde de 
empregar toda a população economicamente ativa no setor formal, com um crescimento no número 
de desempregados. Além disso, as dificuldades do setor formal, apontadas aqui anteriormente, 
criam empecilhos para o trabalhador se empregar no setor formal, como é o caso da falta de uma 
diversidade de empregos ou de uma baixa estabilidade no número de vínculos empregatícios.

Na Faixa de Fronteirao setor informal tem um grande potencial de crescimento, seja por sua 
condição periférica, seja pelas dificuldades de controle, com as porosidades, e as possibilidades de 
expansão de atividades ilícitas com altos rendimentos na passagem pela fronteira. Por conta disso 
o crescimento das políticas e dos investimento de controle da fronteira tem sido assentuados nos 
ultimos anos, como com o SISFRON, Calha Norte e o Programa de Desenvolvimento da Faixa de 
Fronteira. Visto isso coloca-se uma grande relevancia em entender a atual situação do mercado de 
trabalho informal e a evolução do setor na região durante o período de 2000 a 2010, para assim 
entender melhor como funcionam essas dinamicas e seus motivos para surgimento e crescimento.

Percentual da população ocupada no Setor Informal

Para definir o mercado de trabalho informal foram utilizados os dados do censo demográfico 
de 2010 sobre a populção ocupada dentro da população economicamente ativa. Dentro desses 
dados foram selecionadas as variaveis de: população empregada sem carteira assinada; trabalho 
em ajuda a membro da residência; trabalho por conta própria; e para próprio consumo.

Dos dados encontrados é possivel afimar que há uma forte concentração do mercado de 
trabalha informal no Arco Norte da Faixa de Fronteira. A maior parte dos municípios possui mais 
de 80% dos trabalhadores nesse tipo de emprego. Apesar disso, a atividade é bem difundida ao 
longo de toda a faixa de fronteira, sendo um pouco menor nos arcos Sul e Central. Dessa forma, 
a média de toda a faixa de fronteira é alta (mais da metade dos trabalhadores estão no mercado 
informal), sendo inclusive maior do que a média nacional, que é de 47% (Mapa 5).
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Mapa 5 – Faixa de Fronteira: População Ocupada no Mercado de Trabalho Informal (2010)

Org.: Pedro A. T. do Amaral, Grupo Retis/UFRJ. Fonte: Censo Demográfico 2010/IBGE

Correlacionado esses resultados aos dados do tipo de atividade principal do município (Quadro 
2) é possível perceber que os locais em que o setor de administração pública foram os com maior 
percentual empregado no setor informal, onde mais de 80% dos municípios estão entre as taxas 
mais altas (mais de 60%) de emprego informal. Enquanto isso os municipioos em que os setores de 
agropecuária, industria e comércio foram principais, estão entre os que menos possuem mercado 
informal. Isso mostra que o fato de que o setor de administração pública ser o maior significa 
uma baixa oferta de serviços e empregos, levando mais trabalhadores para o mercado informal.
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Quadro 2 – Tamanho do mercado informal pelo setor de atividade principal

SETOR DE ATIVIDADE

MUNÍCIPIOS (%)

TAMANHO DO MERCADO INFORMAL (%)
TOTAL

< 50% 50 - 60% 60 - 70% 70 - 80% > 80%

Adm Pública 2,7% 14,4% 26,9% 34,4% 21,6% 64,3%

Agric. Pec. Extrat. 33,3% 41,7% 25,0% 0,0% 0,0% 4,1%

Indústria 37,6% 35,6% 17,8% 7,9% 1,0% 17,3%

Comércio 31,3% 34,9% 26,5% 7,2% 0,0% 14,2%

Total 14,1% 22,1% 25,2% 24,5% 14,1% 100,0%

Org.: Pedro A. T. do Amaral, Grupo Retis/UFRJ. Fonte: Censo Demográfico 2010/IBGE;RAIS/MTE

Além disso outro fator que apresentou ser importante para correlacionar com um maior ou 
menor mercado informal foi o tamanho da população urbana dos municípios. Quanto maior era 
a população urbana menor foi a população ocupada no setor informal. Os núcleos urbanos com 
mais de 50 mil habitantes tiveram em grande parte menos de 50% do mercado de trabalho no 
setor informal. Enquanto isso os municípios com até 25 mil o mercado de trabalho informal foi 
maior, com mais da metade dos casos nas classes entre 60 a 80% (Quadro 3). Isso pode mostrar 
que os maiores núcleos urbanos, apesar da maior disputa por emprego, tem também uma maior 
oferta, também por possuir uma maior estrutura de suporte.

Quadro 3 – Tamanho do mercado informal pelo tamanho da população urbana

POPULAÇÃO URBANA 
(HABITANTES)

MUNÍCIPIOS (%)

TAMANHO DO MERCADO INFORMAL (%)
TOTAL

< 50% 50 - 60% 60 - 70% 70 - 80% > 80%

Até 25.000 8,1% 21,5% 28,0% 27,1% 15,4% 88,6%

25.000 a 50.000 40,0% 45,7% 2,9% 5,7% 5,7% 6,0%

50.000 a 100.000 71,4% 19,0% 9,5% 0,0% 0,0% 3,6%

100.000 a 500.000 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9%

Total 13,9% 22,4% 25,3% 24,3% 13,9% 100,0%

Org.: Pedro A. T. do Amaral, Grupo Retis/UFRJ. Fonte: Censo Demográfico 2010/IBGE

O crescimento do Setor Informal

O crescimento do setor informal foi uma informação criada a partir dos dados utilizados 
para definir o setor informal, com dados do IBGE, para os anos de 2000 e 2010. O cresimento foi 
medido a partir da diferença percentual entre o total de trabalhadores do mercado de trabalho 
infomal em 2000 e o total de 2010. Essa informação teve grande importância para indicar os locais 
onde o mercado de trabalho informal tem se reduzido, indicando um aumento das atividades 
formais, crescendo a economia local, em contraposição aos municípios onde a situação do mercado 
de trabalho informal se agravou, onde tiveram casos em que inclusive quadruplicaram o valor de 
10 anos antes.
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De uma forma geral a Faixa de Fronteira não tem apresentado um grande crescimento do setor 
informal. A média da Faixa foi de apenas 8%, mas que quando comparado ao Brasil, que reduziu 
em média 13% do mercado informal, é um valor consideravel (Mapa 5). Dessa forma é possivel 
considerar a situação da Faixa de Fronteira como ruim na comparação com o resto do país, que, 
como apresentada na notícia dos dados do IBGE, está em forte crescimento do emprego formal. 

Mapa 5 – Faixa de Fronteira: Evolução do Mercado de Trabalho Informal (2000 - 2010)

Org.: Pedro A. T. do Amaral, Grupo Retis/UFRJ. Fonte: Censo Demográfico 2000 - 2010/IBGE

O Arco Norte foi mais uma vez onde se apresentou os dados mais preocupantes. É nessa 
região onde estão todos os casos com crescimento maior do que 100% do mercado de trabalho 
informal4. Em oposição os municípios do Arco Sul foram os que apresentaram maior redução do 
mercado informal, onde muitos deles estão na classe de -25%.

4 Vale ressaltar que o crescimento do mercado informal acentuado dessa forma se deve também ao fato de que a população desses municípios é 
muito reduzida, portanto uma pequena variação nos valores pode causar uma grande variação no seu valor relativo.
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Para correlacionar com esses valores foram utilizados os dados de estabilidade, por justamente 
mostrar as reduções e crescimentos do mercado de trabalho formal ao longo desses anos. Os 
resultados mostraram que justamente há uma forte relação entre os dois, pois as altas estabilidades 
apresentaram um baixo valor no crescimento do mercado informal (Quadro 4). Da mesma forma o 
inverso ocorre, onde os municípios com baixa estabilidade tiveram as maiores taxas de crescimento. 
Isso significa que uma maior estabilidade de emprego e dos vínculos estaria reduzindo a mudança 
do trabalhador para o mercado informal. 

Quadro 4 – Crescimento do mercado informal em relação a estabilidade do mercado formal

CRESCIMENTO DO MERCADO 
INFORMAL (%)

MUNÍCIPIOS (%)

SEGUNDO A ESTABILIDADE DO MERCADO DE TRABALHO 
FORMAL TOTAL

BAIXA MÉDIA ALTA

< - 25% 10,4% 37,5% 52,1% 8,4%

-25 a 0% 9,1% 36,6% 54,3% 42,6%

0 a 35% 4,9% 31,9% 63,2% 35,8%

35 a 75% 16,3% 46,9% 36,7% 8,6%

75 a 100% 26,7% 26,7% 46,7% 2,6%

> 100% 45,5% 54,5% 0,0% 1,9%

Total 9,5% 36,0% 54,6% 100,0%

Org.: Pedro A. T. do Amaral, Grupo Retis/UFRJ. Fonte: Censo Demográfico 2010/IBGE;RAIS/MTE

Por fim foi feita uma correlação dos dados entre o crescimento urbano e o crescimento do 
mercado informal. A escolha dessa correlação se deu a partir daquilo que Mansilla (1991) formula 
para explicar o surgimento do mercado informal que seria pelo crescimento urbano acelerado. Isso 
se mostrou verdadeiro em boa parte dos municípios da Faixa de Fronteira, o que refoça a teoria 
haver uma relação entre os dois (Quadro 5). Quase todos os locais em que ocorreram redução do 
mercado informal o tamanho da população urbana também se reduziu. Assim os locais com maior 
crescimento urbano, tiveram, em sua maioria, um maior crescimento do mercado informal.

Quadro 5 – Crescimento do mercado informal em relação a estabilidade do mercado formal

CRESCIMENTO DO MERCADO 
INFORMAL (%)

MUNÍCIPIOS (Nº)

CRESCIMENTO URBANO (%)
TOTAL

< 0 0 A 10% 10 A 25% 25 A 50% > 50%

< - 25% 91,7% 4,2% 2,1% 2,1% 0,0% 8,4%

-25 a 0% 69,5% 21,8% 7,8% 0,4% 0,4% 42,6%

0 a 35% 39,7% 27,9% 23,0% 8,3% 1,0% 35,8%

35 a 75% 20,4% 8,2% 14,3% 44,9% 12,2% 8,6%

75 a 100% 6,7% 6,7% 6,7% 33,3% 46,7% 2,6%

> 100% 0,0% 0,0% 9,1% 36,4% 54,5% 1,9%

Total 53,5% 20,5% 13,3% 8,8% 3,9% 100,0%

Org.: Pedro A. T. do Amaral, Grupo Retis/UFRJ. Fonte: Censo Demográfico 2010/IBGE;RAIS/MTE
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RESULTADOS FINAIS

Seguindo as duas perspectivas para o surgimento de trabalho informal, apresentadas por 
Mansilla (1991), podemos entender melhor essa dinamica de crescimento e permanencia do mercado 
de trabalho informal. Dentro da primeira perspectiva, a do crescimento do mercado informal por 
conta de uma incipiência do mercado formal, foi visto que os municípios com menor diversidade 
dos setores e uma menor estabilidade dos municípios tiveram um maior setor informal. 

Já para a segunda perspectiva, a de que o setor informal existe e cresce ao longo dos anos 
por conta de um crescimento urbano, foi visto que uma maior quantidade de habitantes estava 
relacionado à um baixo valor percentual do mercado informal, enquanto que uma tendência de 
crescimento da população urbana, o que ele vai chamar de acelerado, implicou um crescimento 
do mercado de trabalho informal.
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RESUMO. Os problemas na área de saúde são reconhecidamente interdisciplinares, uma vez que o que se busca 
na realidade são os determinantes de cada enfermidade e não mais somente os agentes etiológicos causadores de 
cada doença. A Geografia se insere no campo da saúde através de sua tradição de estudos sobre as relações entre a 
sociedade e o ambiente. O objetivo deste trabalho se pauta na incidência espacial da malária na Faixa de Fronteira 
brasileira, sobretudo se esta incidência se mostra maior em relação à população indígena, geralmente mais vulnerável 
à malária. A Faixa de Fronteira é uma região que vem ganhando destaque nos últimos anos, por suas dinâmicas que 
se diferenciam do resto do país e devido à influência dos países lindeiros em suas particularidades. Nesta região, a 
saúde pública é um campo de preocupações dos agentes públicos, em razão do fluxo de pessoas e de vetores. A escolha 
da malária como doença parasitária a ser estudada se dá por sua relevância em âmbito nacional, além de inserida 
no Programa Nacional de Controle da Malária - PNCM. Esta doença, em números atuais, atinge mais de 200 mil 
pessoas no Brasil. A malária é uma doença endêmica e de difícil controle, com surtos periódicos nas áreas endêmicas. 
A população indígena da Amazônia é uma das populações mais vulneráveis à malária. Esta população se estabelece, 
em sua maioria, em localidades próximas aos criadouros dos vetores, onde há uma grande dificuldade de tratamento, 
controle da doença e acesso dos agentes de saúde. Já o recorte espacial – a Faixa de Fronteira brasileira foi escolhida 
por suas particularidades e, sobretudo, porque a incidência da doença vem crescendo nesta região, sobretudo no Arco 
Norte, enquanto que nas demais áreas endêmicas do país esta vêm diminuindo. Esta tendência tem sido percebida 
nos levantamentos dos últimos anos. Para isso serão mapeados indicadores de incidência de malária na população 
indígena e não indígena nos municípios da fronteira, utilizando os bancos de dados do SIVEP-Malária. 

PALAVRAS-CHAVE. Malária, Vigilância em saúde, Faixa de Fronteira, Brasil.

ABSTRACT. The Border Strip is a region that has come to prominence in recent years for its dynamics that differ 
from the rest of the country and due to the influence of the bordering countries in its particularities. In this region, 
public health is a field of concern of public officials, because the flow of people and vectors. Health care problems 
needs an interdisciplinary approach, since the major aim is to find the determinants of each disease and not only their 
etiological agents. Geography inserts itself into the health field through its tradition of studies on the relationship 
between society and the environment. This work objective is to describe the spatial incidence of malaria in the 
Brazilian Frontier Strip, analyzing the relationship between the incidence of malaria and indigenous population witch 
in general is considered a vulnerable population for this disease.  he choice of a parasitic disease such as malaria to 
be studied was defined because of its relevance for Brazil at the national level, and the importance of the National 
Malaria Control Program - NMCP. This disease, in actual numbers, reaches over 200 000 people in Brazil. Malaria 
is an endemic disease very difficult to control with periodic outbreaks in endemic areas. The indigenous population 
of the Amazon is one of the most vulnerable populations to malaria. This population is established mostly in areas 
close to vectors  breeding sites, and of difficult treatment access, disease control and to health workers. The spatial 
area - the Brazilian Border Strip was chosen for its characteristics and, above all, because the incidence of the disease 
is increasing in this region, especially in the Northern Arc, while in the remaining endemic areas of this country it 
is decreasing. This trend has been noticed in surveys of recent years. To achieve the aimed results malaria incidence 
in the indigenous and non-indigenous population in border municipalities will be mapped, using SIVEP-Malaria.

KEYWORDS. Malaria, health surveillance, border strip, Brazil.

FRONTEIRAS: UM CONSTANTE DESAFIO TERRITORIALEIXO IV
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APRESENTAÇÃO DO TEMA

A Malária - conhecida popularmente por maleita, tremedeira, sezão, febre palustre, febre 
intermitente, impaludismo- é uma doença infecciosa aguda causada por protozoários do gênero 
Plasmodium. Existem centenas de espécies de Plasmodium ao longo do mundo, porém no Brasil, 
destacam-se três espécies deste parasita: Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium 
malarie. Embora todos esses plasmódios transmitam a malária, cada um ataca de forma diferente 
o organismo, o que consequentemente gera diferentes formas de enfermidade. (BRUCE-CHWATT, 
1985; SUAREZ-MUTIS, MARTINEZ-ESPINOSA & ALBUQUERQUE, 2013).

Os sintomas da malária são em geral: dor de cabeça, dor no corpo, fraqueza, febre alta 
intercalada com calafrios e alta sudorese. Outros sintomas como: náusea, disenteria, vômitos e 
anemia também podem ocorrer, sobretudo em se tratando das formas mais graves da doença. 
Como os sintomas da malária são similares ao de outras doenças, o diagnóstico precoce através do 
exame de sangue – onde se verifica a presença do plasmódio- é extremamente necessário, para que 
esta enfermidade não seja confundida com outra(s), não retardando seu tratamento, sobretudo 
em áreas não endêmicas, onde a mortalidade da doença é cerca de 108 vezes maior, segundo dados 
do Ministério da Saúde (2013). 

Com relação à transmissão da doença, esta necessita de interação entre o plasmódio (agente 
causador da doença), o mosquito fêmea do gênero Anopheles (o agente transmissor) e o ser humano, 
o hospedeiro da doença. O mosquito fêmea, infectado pelo plasmódio, transmite a doença ao 
humano exposto através de sua picada, fazendo com que a pessoa, em questão de dias passe a 
manifestar os sintomas da Malária. Além da picada do mosquito Anopheles infectado, forma mais 
comum de contrair a Malária, esta doença também pode ser contraída de outras formas, como: 
transfusão de sangue contaminado; perfuração acidental com sangue contaminado e também pela 
contaminação do filho pelo sangue da mãe com Malária, na hora do parto (MS, 2002).

O diagnóstico da Malária pode ser feito de diversas formas. Atualmente, no Brasil, o método 
da gota espessa é o mais utilizado, sendo o método oficial de diagnóstico da Malária.  Este método 
de diagnóstico consiste na visualização de uma gota de sangue através microscopia ótica, onde 
após a coloração com corante vital, poderão ser encontrados os parasitas da doença caso o exame 
seja positivo. Embora já existam técnicas mais avançadas de diagnóstico, a gota espessa ainda se 
faz eficaz, além de ser um método simples, de baixo custo e fácil realização. (MS, 2007).

Se tratando da prevenção da doença, é de suma importância conhecer as condições ambientais 
de onde a população vive, trabalha e dorme em relação às florestas e criadouros ou outros locais 
onde os mosquitos se abrigam e se reproduzem. Posteriormente, medidas de proteção individual e 
coletiva devem ser executadas, por exemplo: o uso de óleos e repelentes de insetos; uso de roupas 
e acessórios de proteção; uso de mosquiteiros e/ou cortinados impregnados com inseticida; evitar 
a construção de moradias nas proximidades da mata e de possíveis criadouros; evitar a pesca e o 
banho em rio ao anoitecer e ao amanhecer, horário em que o mosquito anofelino está mais ativo 
(MS, 2002).  

Para o controle da Malária, a realização de um diagnóstico e tratamento precoces são de 
suma importância para a extinção da fonte de infecção, isto é, o hospedeiro humano, que se 
mostra o único capaz de servir de fonte do parasita para os mosquitos anofelinos. Este aspecto 
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está intimamente relacionado à assistência e à eficiência dos sistemas de saúde e dos programas 
de vigilância e controle da Malária no Brasil (CONFALONIERE, 2005). 

A importância do estudo da malária se mostra ainda em números, uma vez que no Brasil, a 
estimativa é de que mais de 200 mil pessoas por ano sejam afetadas pela doença, segundo dados 
da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2012). Além disso, esta é uma doença endêmica e de 
difícil controle, com surtos periódicos nas áreas endêmicas. 

PROBLEMÁTICA/QUESTÃO CENTRAL

A Faixa de Fronteira vem chamando a atenção pelo crescimento da incidência da malária 
em seus municípios, sobretudo no Arco Norte, enquanto nas demais áreas do país a doença se 
encontra em declínio.

A população indígena é apontada por diversos autores (BARATA, 1995; CONFALONIERI, 
2005) por apresentar uma maior vulnerabilidade à malária. Isto se dá por seu modo de vida que os 
coloca em contato permanente com os focos da doença, o tipo de moradias que em geral dificulta o 
controle de vetores, a precariedade do acesso aos serviços de saúde (principalmente nas comunidades 
mais isoladas), além das barreiras culturais que podem dificultar o tratamento dos pacientes. Além 
disso, outros problemas relacionando à saúde indígena também ocorrem, como a desnutrição e 
outras doenças como verminoses, que debilitam o sistema imunológico dessa população.

Nesse sentido, as questões deste estudo são: Como se dá a distribuição espacial da malária 
na Faixa de Fronteira brasileira? Os municípios com maior proporção de população indígena são 
também os municípios com maior incidência de malária? 

INTERLOCUÇÃO TEÓRICO-CONCEITUAL

O presente estudo fundamenta-se no referencial teórico-metodológico da Geografia da Saúde 
que considera que a distribuição espacial das doenças é determinada por fatores ambientais e 
sociais.  Segundo OLIVERA (1993 apud PEITER, 2005): “uma das mais importantes premissas da 
geografia da saúde é que a doença não pode ser tratada isolada do contexto físico, social e cultural”. 

Através dos estudos realizados sobre a malária no Brasil por BARATA (1995) e  CONFALONIERI 
(2005) pode-se classificar a ocorrência de malária na Amazônia através de uma “tipologia paisagística”, 
que relaciona as diferentes formas de ocupação e uso do solo com a ocorrência de malária. Assim, 
podemos relacionar a malária com os seguintes usos do solo e suas atividades características: 
seringais, garimpos abertos, garimpos fechados, acampamento de construtoras, assentamentos 
espontâneos, zonas novas de colonização, aldeias indígenas, grandes assentamentos urbanos 
entre outros. 

Na geografia os estudos relacionando doenças com seu local de ocorrência, têm seu ponto 
alto na obra de Max Sorre (1951; 1955) com a criação do conceito de “complexo patogênico”. 
Praticamente no mesmo momento histórico na epidemiologia o parasitologista Eugeny Pavlovsky 
(1966) cria o conceito de “focos naturais das doenças” que originou o respeitado sub campo da 
Epidemiologia Paisagística. Ambas as teorias foram desenvolvidas nas décadas de 1930 e 40 e 
revolucionaram os estudos em saúde pública e epidemiologia, influenciando a abordagem ecológica 
das doenças até os dias de hoje (ARMSTRONG, 1983; PEITER 2005). 
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A geografia da fronteira internacional do Brasil vem sendo estudada desde a década de 1990 
de forma aprofundada pelo Grupo Retis de Pesquisa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
sob os aspectos demográficos, econômicos e geopolíticos com importante produção científica e 
institucional. Os aspectos ligados à saúde da fronteira foram estudados por PEITER (2005) que 
analisou o comportamento de quatro doenças transmissíveis na faixa de fronteira descrevendo 
sua distribuição espacial e seus determinantes sócio espaciais.

Os objetivos desse trabalho são o correlacionar a ocorrência da malária na Faixa de Fronteira 
com a presença de populações indígenas.

O recorte espacial escolhido foi a Faixa de Fronteira brasileira, definida pela Lei 6.634, de 
2/5/1979, como uma linha paralela à divisória terrestre do território, com 150 km de largura ao 
longo 16.723 km da fronteira brasileira, abrangendo 11 unidades da federação e 588 municípios. 

A Faixa de Fronteira, por sua vez poder ser subdividida em três grandes arcos: o Arco Norte, 
que abrange os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará e de Roraima; o Arco Central abrange os 
estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e por fim o Arco Sul que compreende os 
estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, consistindo na área mais meridional do país.

Para o trabalho com a população indígena, foram coletados dados do censo do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do ano de 2010. O IBGE é responsável por pesquisa 
censitária, da qual, a população pode se autodeclarar no quesito “raça/cor” em cinco categorias: 
“branco, preto, pardo, indígena e amarelo”. A auto declaração mais que descritiva, possui uma ideia 
de sentimento de pertencimento individual, próximo a uma condição identitária étnica.

Em relação às Terras Indígenas (TIs), é preciso destacar que estas são reguladas 
constitucionalmente, passando por diferentes etapas até seu registro final. Atualmente, a 
Constituição Nacional define como Terras Indígenas:

São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, 
as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos 
ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, 
segundo seus usos, costumes e tradições. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, CAPÍTULO 
VIII, Art. 231, § 1º).

Assim, após o levantamento dos dados, serão confeccionados mapas temáticos através de 
Sistema de Informações Geográficas (SIG), onde, a partir destes, será feita uma análise descritiva 
destes, comparando-os a indicadores epidemiológicos da malária e variáveis socioambientais de 
ocorrência desta parasitose. 

RESULTADOS PARCIAIS/FINAIS

Segundo BARATA (1995) a malária é considerada uma doença focal na maior parte do 
mundo, pois apenas algumas regiões em cada país continuam apresentando transmissão natural 
da infecção. O mesmo pode ser percebido no Brasil e visualizado com mais clareza no mapa 1, 
onde fora construído um mapa temático ilustrativo do Índice Parasitário Anual (IPA) do Brasil. 
O IPA é um índice classifica o grau de risco de malária em uma determinada população em um 
determinado período de tempo. Ele é definido como o total de exames positivos e notificados 
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em um determinado ano (no caso, o ano de 2013-último ano disponível), dividido pelo total da 
população estimada por município e multiplicado por mil. 

No Brasil a malária é endêmica na Amazônica e nas suas bordas, com a ocorrência de casos 
importados nas demais regiões do país. Quase a totalidade dos casos de malária encontra-se no 
Bioma Amazônia. Vale lembrar que esta é “uma doença com forte componente ambiental e climático” 
o que poderia ser um forte indicativo para a incidência da doença dentro do Bioma Amazônia e 
sua erradicação (como endemia) nas demais regiões do país.

Como o recorte espacial deste trabalho é a Faixa de Fronteira Brasileira, fora elaborado 
um mapa (mapa 2) temático contendo também o IPA, agora com o recorte espacial da Faixa de 
Fronteira. Além disso, foi acrescentado a esse as terras indígenas presentes nesse recorte espacial, 
visando, assim, observar possíveis relações entre a presença desta população mais vulnerável à 
ocorrência de malária. 

Os municípios de Mâncio Lima (AC), Cruzeiro do Sul (AC), Atalaia do Norte (AM), Ipixuna 
(AM), Guajará (AM) possuem terras indígenas em seu território e têm altos índices de risco para 
malária. Todavia, mesmo com a presença de TIs nestes municípios, a proporção de população 
indígena destes é baixa, ou até mesmo ausente, à exceção de Atalaia do Norte (AM) que possui 
40% de população indígena em seu município (o que não necessariamente implica dizer que estes 
estarão obrigatoriamente dentro de uma terra indígena). 

Segundo o Censo IBGE 2010, os mais de 240 povos indígenas contabilizados somam 
aproximadamente 867,9 mil indivíduos. Uma parte considerável deste contingente se encontra 
na Faixa de Fronteira brasileira, sobretudo em seu Arco Norte. Para tal, fora elaborado o mapa 
com a variável ‘proporção de população indígena’, a fim de correlaciona-lo com demais variáveis.

A partir do Mapa 3, pode-se perceber que o maior contingente de população indígena 
encontra-se no Arco Norte (fazendo jus a intitulação deste como “Arco Indígena”). Observa-se 
que em geral os municípios com as maiores proporções de população indígena encontram-se no 
Arco Norte, como: Santa Rosa do Purus (AC), São Gabriel da Cachoeira (AM), Santa Isabel do Rio 
Negro (AM), Amajari (RR), Paracaima (RR) e Normandia (RR), com contingentes de população 
indígena superiores a 50%, isto é, onde mais da metade da população destes municípios é indígena. 
Todavia, não há uma relação direta entre esta variável com a malária, pois em alguns municípios 
com elevada população indígena são encontrados também índices parasitários anuais médios e 
baixos. Dentre esses municípios, com ambas as variáveis, podemos citar: São Gabriel da Cachoeira 
(AM), Amajari (RR) possuem risco alto/altíssimo para malária.   

O Grau de Urbanização, representado no Mapa 4 é relativo ao contingente de População 
urbana sobre a população total dos municípios. A comparação com esta variável se faz relevante, 
pois a malária, uma doença com ampla influência ambiental e climática poderia estar associada 
a um menor ou maio grau de urbanização, uma vez que, quando menor a urbanização, maior a 
chance de uma paisagem menos antropizada e mais propícia a reprodução do mosquito anofelino 
e a consequente manutenção da doença.

A malária encontra-se limitada quase que totalmente ao Arco Norte da Faixa de Fronteira. 
Este arco, o menos urbanizado, ainda assim possui na maioria de seus municípios um grau de 
urbanização acima de 50%, isto é, são arcos mais urbanos do que rurais. Assim, pode-se inferir 
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Mapa 2 - Índice Parasitário Anual da Faixa de Fronteira – 2013

Mapa 1- Índice Parasitário Anual do Brasil, 2013
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Mapa 3 – População Indígena – 2010

Mapa 4 – Grau de Urbanização do Brasil – 2010
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que a malária não se detém mais somente às áreas rurais, mas sim está presente também em áreas 
muito urbanizadas, a chamada malária urbana. 

Após a análise dos dados e dos mapas temáticos confeccionados, não fora possível inferir 
uma característica geral ou mesmo uma paisagem geral para a ocorrência da malária. Este fato nos 
mostra o quão complexa se dá a ocorrência desta doença necessitando assim de maiores estudos 
para inferir, com maior precisão, os fatores que contribuem para a incidência, em maior ou menor 
escala em algumas localidades. A ideia da autora é prosseguir com o estudo, de mesma temática 
de sua monografia de conclusão de curso, a fim de encontrar os determinantes dessa situação 
epidemiológica para que, no futuro se tenham melhores perspectivas acerca desta endemia.
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RESUMO. O trabalho tem como objeto de estudo o territorio trifronteiriço entre Perú, Brasil e Bolivia. Específcamente, 
estudamos o proceso de conurbación éntre as cidades de Iñapari, Assis Brasil e Bolpebra. Consideramos que em 
poucos anos se agravarão os problemas próprios aos centros urbanos de fronteira: contaminação do meio ambiente, 
depredação de recursos naturais, delinquência, prostituição, tráfico e abuso no consumo de drogas, contrabando, etc. 
Tudo isso dificultará, mais ainda, a gestão de um dos territórios mais ricos em biodiversidade do planeta, afetando 
significativamente o frágil meio ambiente e os ecossistemas da bacia do rio Acre. Do mesmo modo, no futuro haverá um 
continuum físico entre as ciudades consideradas, sendo já evidente a tendência para a conformação de una conurbación 
internacional. Por tanto,, os níveis da qualidade de vida e expectativa de desenvolvimento estam comprometidos. 
Estudar o contexto trifronteiriço é um grande desafio pela complexidade que apresenta essa realidade multicultural. 
A região tem gerado um sistema socioeconômico que integra, de uma forma ou outra, as populações da área, e que 
resulta na existência de fronteiras culturais e culturas de fronteira tão importantes como as político-administrativas. 
As referências locais de identidade são centrais na interação cotidiana, o que permite aos habitantes da fronteira 
diferenciar entre “bolivianos”, “peruanos”, “brasileños” e “bolivianos da fronteira”, “peruanos da fronteira” e “brasileños 
da fronteira”. Esta afirmação evidencia que as imagens estatais não consiguiram diluir as referências locais. Os Estados 
delinearon no mapa os limites fronteiriços, mas isso não significa que a demarcação seja realmente efetiva para os 
povos que ali convivem. O texto pretende mostrar um enfoque de planejamento e gestão estratégica do território, 
abordando o tema a partir de antecedentes em outros cenários e chegando à conclusão que o desenvolvimento do 
território na trifronteira entre o Brasil, Peru e Bolívia deve-se orientar por um enfoque integrado por cima das 
fronteiras nacionais. Este enfoque tem como eixo a constituição de uma única institucionalidade para a planificação 
e gestão urbana, ou seja, uma cidade internacional. Nesse sentido, surge um marco estratégico que se fundamenta 
em sobrepassar as fronteiras internacionais e ver o território como um só: a Amazonia. 

Palavras-chave. Planificação e gestão territorial, Cidade internacional.

ABSTRACT. The text has the study of the trifronteir territory between Peru, Brazil and Bolivia as his object. Specifcally 
we study the conurbation process between the cities of Iñapari, Assis Brazil and Bolpebra.To study the triple border 
context is a great challenge due to the complexity presented by the multicultural reality. The region has generated 
a socio-economic system that integrates, in one way or another, the populations of the area, which results in the 
existence of cultural boundaries and border cultures such as the politic-administratives. Local references of identity are 
central to everyday interaction, allowing the inhabitants of the border to differentiate between “Bolivian”, “Peruvian”, 
“Brazilian” and “Bolivians of the border”, “Peruvians of the border” and “Brazilians of the border”. This claim the 
evidence that State images failed to dilute the local references. States delineated the boundary lines on the map, but 
that does not mean that the demarcation to be really effective for the peoples who live there. We believe that in a few 
years problems of border urban centers will exacerbate: pollution of the environment, depletion of natural resources, 
crime, prostitution, trafficking and abuse of drugs, contraband, etc. All this will hinder further the management of 
one of the territories richest in biodiversity on the planet, significantly affecting the fragile environment and the 
ecosystems of the river Acre basin. Also, in the future there will be a physical continuum between the cities considered, 
being already evident trend towards the creation of an international conurbation. Then, the levels of quality of 
life and expectation of development will be more committed. The text aims to show um approach to planning and 
strategic management of the territory, approaching the subject from a background in other scenarios and coming 
to the conclusion that the best thing for the development of the territory in the triple border is under an approach 

FRONTEIRAS: UM CONSTANTE DESAFIO TERRITORIALEIXO IV
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integrated across national frontiers. This approach has the creation of a single institutional framework for planning 
and urban management, i.e. an international city. Also, arises a strategic framework that is based on exceeding the 
international borders and see the territory as one single: the Amazon. 

Keywords. Planning and territorial management, International city.

APRESENTACÃO

A atual demarcação territorial da América do Sul responde a um longo processo histórico, 
no qual foi consolidando-se a estrutura territorial. No entanto, esta estrutura territorial está 
sendo afetada pelo processo de globalização/fragmentação dos territórios. Estes concorrem no 
espaço internacional por investimentos, recursos, tecnologia, maiores fatias de mercado, etc., a 
dinâmica do processo se desenvolve através das novas tecnologias de telecomunicação, informação 
e processamento de dados e se expressam no território no formato de redes. Por tanto, as redes 
adquirem um papel central nas perspectivas de análise que privilegiam estratégias territoriais 
competitivas, como ferramentas para impulsionar processos de desenvolvimento do território, 
em um marco cada vez mais concorrencial. Justamente, é através das redes que as diversas 
dinâmicas territoriais demarcam o “território real” que deve ser planejado e gerido no intuito do 
desenvolvimento sustentável.

Do contexto anterior decorrem as primeiras iniciativas que procuram organizar a ocupação e o 
uso do território e que, por sua vez, questionam os enfoques tradicionais de fronteiras, os mesmos 
que obviam o papel das redes na construção do território. Nesse sentido, a perspectiva que privilegia 
a integração fronteiriça, i.e. o uso do enfoque de redes, como ferramenta do desenvolvimento local, é 
uma constante em algumas regiões de fronteira. Assim, nosso objeto de estudo está constituído pelas 
cidades de Iñapari (Peru), Assis Brasil (Brasil) e Bolpebra (Bolívia). Três populações urbanas muito 
próximas física, histórica e culturalmente e que no futuro virão a se constituir em uma conurbação 
trifronteiriça internacional, sujeita a três processos de planejamento e gestão territorial. Este 
território vem adquirindo uma dinâmica particular vinculada ao impacto da rodovia interoceânica 
que liga o Brasil e o Peru.

Opinamos que se corre o risco de um agravamento dos problemas próprios dos centros urbanos 
de fronteira: contaminação do meio ambiente, depredação dos recursos naturais, delinquência, 
prostituição, tráfico de drogas, contrabando, etc. Isto impediria a eficiência na gestão de um dos 
territórios mais ricos em biodiversidade do planeta, afetando os frágeis ecossistemas da bacia 
do rio Acre. Por tanto, o desenvolvimento da região deve ser planejado desde a perspectiva de 
uma cidade internacional que incorpore os três núcleos urbanos, com uma gestão integrada dos 
serviços urbanos, das infraestruturas e dos equipamentos necessários para o desenvolvimento 
da Amazônia. É necessário discutir as bases teóricas do planejamento: enfoques, metodologias, 
métodos, procedimentos e formas de gestão. Para executar uma gestão estratégica do território 
deve ser estabelecido o limite administrativo adequado para tal proposito. Assim, a identificação, 
construção e adensamento das redes transfronteiriças seriam a plataforma para identificar 
os prováveis limites do novo território e outorgar-lhe maior competitividade no novo marco 
concorrencial global. A lógica da nossa proposta evidencia-se a partir da necessidade de se ter 
um só processo de planejamento e gestão territorial da trifronteira, lócus privilegiado da mais 
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extensa biodiversidade do planeta: a bacia do Alto rio Acre. O novo cenário exige a identificação 
de novas demarcações administrativas e estratégias de gestão, especialmente aquelas vinculadas 
aos serviços públicos. Trata-se da construção de uma “Cidade Internacional”, o que permite um 
enfoque unificado do planejamento e gestão territorial. A perspectiva tem como eixo central a 
conservação do meio ambiente a partir de uma visão por cima das fronteiras. Devemos destacar o 
fato que nosso objeto de estudo se fundamenta em: i) ser uma zona trifronteiriça; ii) um território 
com alta biodiversidade; iii) crescimento urbano explosivo; iv) futuros impactos no meio ambiente 
e seus recursos, e v) um modelo de planejamento e gestão urbana e territorial fragmentados.

Imagem n°1 - dinâmicas territoriais na trifronteira

BRASIL

PERÚ

BOLIVIA

ASSIS BRASIL

BOLPEBRA

IÑAPARI

Rodovia Interoceânica

Rodovia Cobija – San Pedro de Bolpebra

Fonte: Google Earth, 2014. Elaboração própria

ANTECEDENTES DA INTEGRAÇÃO

Uma revisão das políticas, planos e modelos aplicados para gerar processos de desenvolvimento 
na América do Sul mostra a conformação de uma sequência caracterizada pela adoção sucessiva 
de variados modelos teóricos e sua utilização como base das estratégias respectivas. No âmbito 
desta sequência, cada vez que se chegou ao convencimento de que a receita pregada até então 



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 985-998. ISBN 978-85-63800-17-6

Quinhões988

diagramação: letra1@editoraletra1.com

não conduzia aos resultados esperados, foi possível encontrar uma fórmula substitutiva. Em cada 
circunstância, iniciou-se sua aplicação sem maiores preâmbulos com a convicção que finalmente se 
estava no caminho correto para enfrentar com sucesso os problemas que afetavam os setores mais 
pobres e atrasados dos diversos territórios. O comportamento anterior esteve marcado por uma 
tendência à imitação e transcrição de modelos gerados em outras realidades e usados nelas sob 
diferentes condicionamentos estruturais. Neste conjunto de situações constatamos que estamos 
vivendo o momento da integração Sul-americana.

A iniciativa para a Integração das Infraestruturas Regionais da América do Sul (IIRSA) 
busca desenvolver a região através de um programa conjunto para promover a integração física, 
implantando infraestruturas de transporte, energia e telecomunicações. Surgiu a partir de uma 
experiência de planejamento e na procura da eficiência da logística do Brasil. IIRSA é a iniciativa 
que mais apoio oficial e recursos obteve, contando com investimentos aproximados de 60 bilhões 
de dólares. No entanto, a proposta contém algumas imperfeições que devem ser levadas em 
consideração para melhorar os mecanismos da integração. Um dos temas diz respeito à metodologia 
utilizada denominada Metodologia de Planejamento Territorial Indicativo, a mesma que não 
tem um enfoque realmente territorial porque em sua concepção ignora a abordagem do tema 
urbano. Somente foram estudados os eixos, e sua região adjacente, mais não os nós (cidades) que 
conformam a rede; isto constitui um reducionismo ao se falar sobre desenvolvimento territorial. 
Apontamos para a necessidade de identificar e estruturar um sistema sul-americano de cidades 
que sirva de substrato à proposta do IIRSA. A estratégia de aproximação ao território desde uma 
perspectiva sul-americana deve analisar o papel e a hierarquia dos centros urbanos vistos como 
parte de um sistema, considerando o volume de investimentos necessários para adequar o sistema 
de cidades às novas redes.

Nesse marco surgiu a proposta da Rodovia Interoceânica Sul, projeto que tem como objetivo 
conectar os portos do Atlântico com os do Pacifico e integrar as regiões fronteiriças peruana e 
brasileira. A construção desta rodovia trouxe diversos benefícios, que vão desde a redução do tempo 
e custos do transporte até a intensificação do comercio transfronteiriço, passando pela geração de 
emprego massivo não qualificado durante a etapa de execução da obra. Cabe agregar que os estudos 
de viabilidade não foram elaborados com o rigor adequado, o que originou efeitos negativos não 
previstos, tais como o impacto ambiental e social, o custo elevado da obra – inicialmente orçada em 
US $ 860 milhões e que até o momento chega a mais de US $ 2,4 bilhões. Não foi considerado no 
estudo o impacto da rodovia sobre a dinâmica territorial, os processos migratórios e o crescimento 
das cidades.

Ao estudar as diferentes iniciativas internacionais sobre a integração de cidades de fronteiras 
observamos que a maioria delas se constitui de maneira informal e espontânea devido aos laços 
históricos, familiares, culturais e econômicos entre as sociedades, além de existirem outras mais 
formais e planejadas. Na América do Sul, temos o caso da integração entre as cidades de Chuí 
(Brasil) com Chuy (Uruguai). Estes sistemas urbanos têm uma alta permeabilidade através dos 
dois núcleos, postos de controle e barreiras geográficas. São pequenos assentamentos que vivem 
do comercio e dos serviços, especialmente durante o verão, quando a região recebe uma grande 
quantidade de turistas. A conurbação é pequena e a expansão urbana está constituída basicamente 
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de moradias que refletem os baixos ingressos da população destinados a absorver a população 
rural migrante em ambos os países. A conurbação é quase como uma sociedade, pelo que é difícil 
percebê-las por separado. Seu nível de simbiose é realmente alto, compartilhando centralidade 
em todos os sentidos, assim como os padrões de segregação social e espacial. 

Na América do Norte temos as cidades de Tijuana (México) e San Diego (USA), onde a pesar 
das restrições originadas pela dificuldade dos cruzamentos fronteiriços e a política de segurança 
de USA, existe uma tendência à integração econômica. Porém, isto representa um desafio devido 
a que a metade da população tijuanense não pode cruzar a fronteira e a maioria da população 
em San Diego não deseja cruzá-la, pelo que a interação entre ambas as populações é baixa. Não 
existem mercados unidos que formem um só espaço, e os preços e os componentes que os influem 
são distintos em cada cidade. Tijuana e San Diego constituem um continuo urbano separado por 
uma fronteira internacional, que funciona como duas cidades (ALEGRIA, 2009).

Na América Central existe um marco integracionista representado pelo Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), no qual se desenvolve o Proyecto Fronteras Abiertas, concentrado nas áreas 
de triple fronteira, o Trifinio e o Golfo de Fonseca. A região do Trifinio, localizada entre Guatemala, 
Honduras e El Salvador, é um espaço em que se impulsiona o desenvolvimento integral e equilibrado 
da região mediante a ação conjunta e coordenada dos governos e dos atores. (CONATO, 2009).

Na Europa, temos o caso da integração entre Luxemburgo e as cidades suíças de Basilea 
e Genebra, onde a fronteira, longe de se constituir em um obstáculo à cooperação, oferece 
oportunidades para reforçar as vantagens comparativas, a partir de estratégias que articulam 
certas funções das fronteiras segundo lógicas diferentes. A fronteira pode ser mobilizada como um 
recurso econômico ou, em um plano simbólico, como um objeto de reconhecimento e de afirmação 
do caráter internacional da metrópole (SOHN 2010). Outro caso é entre Gorizia, pequena cidade 
italiana, e Nova Gorica, na Eslovênia. Porém, a apertura da fronteira com Eslovênia prejudicou 
economicamente Gorizia e suas oportunidades de desenvolvimento, porque comprar na Eslovênia 
é mais barato comparado com a Itália. É interessante, também, o caso de Tornio, na Finlândia, que 
convive com Haparanda, cidade sueca. Ambas as cidades planejam fusionar-se para converter-se 
em EuroCity.1

No caso da cidade de Jerusalém, esta se divide em duas: o lado leste (árabe) o oeste (judeu). 
Em 1947, a ONU aprovou a Resolução 181 que pedia a partição da Palestina em um Estado judeu e 
outro árabe. Também pediu que Jerusalém fosse uma cidade internacional, nem judia nem árabe, 
administrada pelo Conselho de Administração Fiduciária da ONU que nomearia um Governador 
da Cidade. Porém, a falta de aceitação Árabe e a invasão de Israel após sua declaração como Estado, 
impediram a implantação da Resolução. Jerusalém ocidental é o coração comercial da cidade, 
constituindo o foco para o desenvolvimento da urbe. Porém, Jerusalém Oriental representa o 
centro do assentamento palestino em torno à cidade velha de Jerusalém. Desde que esta caiu sob 
controle israelense criaram-se um grande número de bairros judeus2. No entanto, essa cidade não 
tem se integrado em absoluto, consiste em um lugar dividido física, cultural e socialmente, onde 
os conflitos religiosos primam. 

1 http://www.historiasdeleste.com/2011/03/el-espacio-de-schengen-y-las-fronteras-en-europa/
2 ALL JEWISH DIGITAL (2010) “Jerusalem: A Divided City”. Consulta: 25 de gusto del 2014. <http://www.jewishicommunity.com/jerusalem-a-

divided-city/>
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Há que considerar que nos espaços fronteiriços heterogêneos e em aqueles onde existe uma 
organização espacial é necessário formular um plano adequado a cada realidade, que busque reduzir 
as travas administrativas, facilite a comunicação, estimule os intercâmbios e crie as condições para 
o investimento das empresas. Nesse sentido, é necessário quebrar o mito das rígidas delimitações, 
dar outras funções às fronteiras e buscar a paz na convivência cotidiana (VALERO, 1998).

PRECISÕES CONCEITUAIS

Ao longo do trabalho se destaca a transversalidade de dois temas relevantes para sustentar 
nossa visão. Primeiro, no âmbito da geografia política é necessário esclarecer os novos enfoques 
desta ciência e sua relação com o território. Segundo, o contexto internacional exige novas 
perspectivas, metodologias, métodos e procedimentos de planejamento e de gestão territorial, 
todos eles baseados em uma perspectiva estratégica. No âmbito do planejamento territorial ainda 
persiste a divisão conceitual entre cidade e campo. Os textos publicados focalizam o espaço rural 
ou o espaço urbano, desconhecendo as múltiplas relações entre o desenvolvimento urbano e o 
desenvolvimento do território do qual forma parte. Assim, emerge um tema muito debatido entre 
os geógrafos: a relação entre os processos e elementos que estruturam o espaço urbano e aqueles 
que o fazem em âmbito territorial. A relação entre esses processos apresenta dois aspectos, por 
um lado, a estruturação de ambos os espaços forma parte de um único processo de urbanização 
capitalista global; por outro, a consideração do núcleo urbano como base para o desenvolvimento 
territorial. 

Por várias razões, os espaços fronteiriços da América do Sul são exemplares para o estudo dos 
diferentes processos que podem induzir, simultaneamente, a formação de regiões transnacionais 
e a reação de agentes sociais a elas. (MACHADO et al. 2013:163)3

GEOGRAFIA POLÍTICA E TERRITÓRIO

A geografia política estuda e permite entender a organização do homem em entidades político-
administrativas territoriais, os elementos que integram essas entidades e os fatores que intervêm 
em sua conformação, através da analise dos processos que moldam as entidades. É uma das áreas 
básicas da ciência geográfica que proporciona uma visão integral do mundo, entendendo-o como 
um todo, como um conjunto de inter-relações humanas. Identifica as divisões tanto políticas 
como económicas que o homem estabeleceu e a evolução delas, apontando para as grandes 
desigualdades que essas divisões geram e as consequências dessas desigualdades. Taylor (1986) 
propõe que o mundo já não pode seguir sendo explicado só em termos de Estados-nações, nem 
de suas economias nacionais. Considera o mundo como um sistema espacial de centro, periferia y 
semiperiferia, inter-relacionados estreitamente entre si, que mudam ao ritmo dos ciclos do auge 
e crise da economia capitalista. 

Paul Claval (1981) e Claude Raffestin (1980) consideram que a Geografia Política deve 
centrar-se no político, nas relações de poder; eles partem da base que estas relações não se podem 
reduzir ao campo do estatal; mas as posições de partida intelectual de ambos são diferentes. Para 

3 Zarate, Max, citado por Machado et al. (2013).
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Raffestin, a Geografia Política em tanto que reveladora do poder, pode contribuir a por em questão 
este processo de fazer naturais os fenómenos de dominação que se apresentam como necessários 
para a supervivência do grupo e contribuir a evidenciar seu caráter não necessário. Claval destaca 
a utilidade das explicações económicas, ainda que não possam abranger todas as situações que 
apresenta a vida política atual. Assim, a explicação política se complementaria com a explicação 
económica. 

CONNOLLY (1993) intenta articular as possíveis condições para a prática democrática em 
um mundo em que a territorialidade intensifica o desejo de uma identidade estável. Isto porque as 
identidades baseadas em entendimentos compartilhados entre os sujeitos, como são as estruturadas 
pela territorialidade, incluem limites rígidos. Para a extensão da prática democrática se precisaria o 
domínio de identidades com ataduras ao território. Para MACHADO et al. (2013: 27) na geopolítica 
clássica cada Estado é concebido como uma unidade territorial. Aponta que as “(...) interpretações 
do pensamento clássico tendem a formular um projeto político único e uma visão geográfica genérica, em 
que o sistema interestatal é visto como um conjunto fechado de unidades territoriais”. Nesse sentido, 
formam-se regiões de caráter transnacionais e outras se consolidam, ou as leva a constituir-se em 
“(...) objetos de uma política fragmentada no espaço, mas também no tempo”. A geopolítica que surge 
é fragmentada devido a que a dinâmica de cada território não segue os padrões gerais. 

A integração territorial é um exemplo de um processo de consolidação do poder no espaço 
através da estruturação de redes, que se apropriam desse espaço e o transformam em território. Assim, 
um território integrado é aquele no qual as redes - sociais, económicas, políticas, administrativas, 
etc. – estão melhor estruturadas, suportando fluxos adequados para o desenvolvimento do 
território. Este, então, se qualifica pelo domínio político de uma porção da superfície terrestre, 
sendo uma entidade histórica, que expressa o controle social do espaço por uma dominação 
política institucionalizada. Os territórios modernos são resultado de domínios estatais e o Estado 
moderno é um Estado territorial, que é o maior agente na produção do espaço, isto é feito através 
de suas políticas territoriais. Fornece os equipamentos e infraestruturas, é o maior indutor da 
ocupação do território, mediador essencial das relações sociedade-espaço e sociedade-natureza 
(MORAES, 2003).

Para RÜCKERT (2003), a atual flexibilização do Estado relaciona-se com diferentes formas 
territoriais emergentes cujas diversas determinações podem revelar a riqueza da análise de uma 
totalidade. Assim, o referente analítico principal se apoia na hipótese de LEFEVRE (1976), que 
um espaço desempenha uma função na estruturação de uma totalidade como um instrumento 
político na medida em que é apropriado, transformado em território. O Estado, sociedade e a 
estrutura territorial compõem a totalidade, com vários centros de poder, núcleos de atores e com 
uma estrutura que se torna mais densa em quanto reflete a diversidade de poderes específicos e 
seus projetos de desenvolvimento sobre o território4.

4 Cabe agregar que os territorios mais competitivos são aqueles mais integrados, esta relação se reflejte en menores custos de produção, cadeias 
logísticas mais eficientes, condições reais para a emergência de dinâmicas económicas mais sólidas e fortalecimento da cadeia de agregação de 
valor em geral.
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PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA

Na evolução do conceito e prática do planejamento do desenvolvimento do território, 
surgiram diversas iniciativas traduzidas em métodos, procedimentos, cartilhas, etc., que pretendem 
dar viabilidade a diferentes propostas de desenvolvimento. Hoje nos encontramos perante a 
metodologia do planejamento estratégico, a qual se apresenta como instrumento que, se acredita, 
nos conduzirá pelo caminho do desenvolvimento. 

O tema do planejamento estratégico parece ser um daqueles que muito se comenta, mas sobre 
o que se compreende pouco. Isto sugere a leitura de alguns textos sobre o assunto. Cada autor se 
empenha em brindar a versão definitiva, que finalizará com as discussões precedentes mediante o 
resgate e inauguração de perspectivas analíticas, com frequência dotadas de duvidosa capacidade, 
ao tornar ainda mais enigmático um fenômeno já de difícil apreensão. É notável a diversidade de 
definições e sutilezas que os analistas adotam ao abordar o processo de formulação e implantação 
dos planos estratégicos. Resulta quase impossível identificar explicações claras sobre a forma 
de pensar e agir dos planejadores e sua inserção no complexo universo composto pelas políticas 
internas das organizações e os desafios do ambiente externo. Da complicada tarefa de prospectar 
o futuro, resulta um conjunto de estratégias cuja efetiva realização depende de vários fatores que 
colocam em xeque a necessidade de formalização do planejamento estratégico (CHIARELLA, 2005).5

Após a aparição do modelo de planejamento estratégico no âmbito empresarial, este foi adotado 
por planejadores, tomadores de decisão e acadêmicos como cura para todos os males que afetam 
a produtividade, eficiência dos fatores de produção e competitividade, necessários para alcançar 
melhores níveis de desenvolvimento. Assim, se efetua uma extrapolação e adaptação dos princípios 
do planejamento estratégico às visões de planejamento de políticas públicas (BORJA & CASTELLS, 
1997). Muitos profissionais preocupados pelo planejamento do desenvolvimento territorial 
privilegiam o método em suas transposições e é neste ponto onde surgem os principais problemas 
deste tipo de enfoque. O processo de transposição e adaptação deve focalizar a metodologia, 
estudando as relações que surgem ao interior da teoria do próprio planejamento. Este é o marco 
para propor métodos de planejamento suscetíveis de adaptar-se a cada realidade territorial. Este 
enfoque centra-se em um elemento sistémico: a competitividade, que permite a formulação de 
diversos esquemas analíticos adequados às problemáticas particulares.

No caso das instituições de governo territorial, a análise centra-se: a) o ambiente interno 
do âmbito territorial, identificando fortalezas e debilidades mediante o estudo estatístico, a 
territorialização dos problemas e identificação de tendências; b) o ambiente externo, identificando 
as oportunidades e ameaças através de uma análise prospectiva. A concorrência deve ter a finalidade 
de alcançar melhores níveis de desenvolvimento para a população. Esta perspectiva tem a bondade 
de sugerir áreas de contato nas relações entre âmbitos territoriais próximos. Por outro lado, a 
gestão deve considerar o uso de ferramentas para o acompanhamento da implantação do plano 
estratégico, tais como o BSC (Balance Scored Card) nos termos propostos por KAPLAN & NORTON 

5 A noção de estratégia é tão antiga como a guerra. A rigor, é mais ampla e ubicua, abarcando qualquer tipo de conflito entre organizações, cida-
des, territórios, etc. Nesse sentido o conceito de estrategia se vincula com ambientes competitivos, os quais são extrapolados parao universo 
das empresas e, mais recentemente, ao planejamento público do desenvolvimento, com o qual se converte em um instrumento relevante para 
o estudo das organizações. A definição e elaboração de estrategias mediante um plano, que envolve aos segmentos sociaies que compõem a 
sociedade local e a administración pública, é um processo relativamente recente e ainda sujeito a retificações e aperfecionamentos.
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(1996), sobretudo no uso do mapa estratégico e à construção de indicadores adequados de gestão, 
no âmbito das empresas privadas.

(…) si se puede considerar a la región como cuasi Estado, ello es por defecto; si se la puede 
considerar como cuasi empresa, ello es por exceso. Así y todo, lo que se ha sugerido en numerosas 
oportunidades es llevar al plano de la gestión regional algunos procedimientos propios 
de la planificación estratégica, tal como ella es (exitosamente) practicada por las grandes 
corporaciones. (BOISIER, 1992, p. 44)

ÁNDER – EGG (1995) e BOISIER (1996) apontam o caráter político do planejamento, em 
nosso caso o planejamento do desenvolvimento territorial. O raciocínio é o seguinte: o objetivo 
principal do desenvolvimento é a melhora dos niveles de qualidade de vida e dos padrões de 
consumo da população de um determinado âmbito territorial; isto implica em uma proposta de 
transformação social. Em tal sentido, o que dá inicio ao processo de planejamento é um projeto 
político de câmbio social.

Un plan de desarrollo es mucho más que un proceso de racionalización, de toma de decisiones; 
es un proyecto político que responde a la cuestión: ¿Qué tipo de sociedad queremos?, ¿cuál es 
el modelo de sociedad que deseamos? (ANDER – EGG 1995, p. 26)

PANORAMA GERAL DA TRIFRONTEIRA 

Na análise é necessário aproximarmos às diversas formas de territorialização de um mesmo 
espaço por diferentes atores que convivem com as diferenças marcadas por uma fronteira político-
administrativa. Uma realidade caracterizada pelos constantes câmbios e que agora vive um fato, 
que é parte de um processo global que pode afetar as relações entre as populações: a Rodovia 
Interoceânica, que agrega valor a um espaço considerado periférico. Emergem, assim, duas 
hipóteses com relação à articulação do sistema trifronteiriço: a) a lógica do Estado não coincide 
com a lógica da população, de modo que as fronteiras oficiais se confrontam com outras fronteiras 
culturais geradas na interação das populações, que reafirmam ou negam fronteiras em função de 
seus interesses, e b) os câmbios gerados pela construção da Rodovia e a imigração populacional 
incidem nas relações entre população e meio ambiente. 

A ocupação diferenciada do território tem sido impulsionada por diversos ritmos de crescimento 
e desenvolvimento de suas variadas regiões. No Brasil, os projetos de colonização financiados pelo 
Estado na década de 1970 viabilizaram um desenvolvimento apoiado na expansão da fronteira 
agrícola e na modernização da agricultura. Esta modernização de caráter conservador aliou ao 
grande capital com o latifúndio, no o intuito da industrialização da produção agropecuária e a 
ocupação dos “espaços vazios”. A ideia de “vazio” demográfico e a crença que se tratava de uma 
área de vocação agrícola foram as bases da política que orientou o modelo desenvolvimentista 
implantado no Brasil, Peru e Bolívia. Existe um sistema socioeconómico que integra as populações, 
que são heterogêneas, que emerge da existência de fronteiras culturais e culturas de fronteira. 
As referências locais de identidade são centrais na interação quotidiana que permite à população 
diferenciar entre “bolivianos”, “peruanos”, “brasileños” e “bolivianos da fronteira”, “peruanos da 
fronteira” e “brasileños da fronteira”. As imagens estatais não apagaram as referências locais. O Acre 
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é um exemplo dos processos de colonização produzidos ao interior do próprio Estado. A extração do 
látex atraiu milhares de pessoas à região, o que influenciou a modificação dos limites. A fronteira 
política mudou a partir de uma ocupação socioeconómica. A colonização veio acompanhada de 
câmbios populacionais, os seringueiros deslocaram os indígenas, por sua vez, os primeiros foram 
deslocados por fazendeiros e colonos. Em Madre de Dios, Peru, o processo de colonização da selva 
foi similar para o caso do látex. Porém, a colonização respondeu a movimentos espontâneos e 
dirigidos de migrantes andinos no intuito da ampliação da fronteira agrícola. Isto fez parte das 
políticas estatais dos anos 70. Hoje a região sofre com a invasão de milhares de garimpeiros e com 
a extração ilegal de madeira. 

No caso boliviano, a eleição de Evo Morales modificou não só as relações com os países 
vizinhos, mas também a balança interna de poder entre o governo central e os governos locais, com 
repercussões na organização territorial da área de fronteira. A pressão pela saída de imigrantes e 
proprietários de terras brasileiras da faixa de 50 km limítrofe com o Brasil foi acompanhada por 
incentivos à colonização por bolivianos. Investimentos em infraestrutura de transportes buscam 
reverter o isolamento do norte amazônico boliviano em relação com o centro político do país. O 
governo promove a ocupação da região no intuito de fortalecer o Estado nacional. Não ha dúvida 
no que indica MACHADO (2013) no sentido de que a forma de ocupação do território do Acre esta 
se manifestando nos territórios peruano e boliviano: a apropriação por frentes.

CARACTERÍSTICAS URBANAS

A organização físico-espacial de Iñapari gerou-se a partir do núcleo mais antigo caraterizado 
por quarteirões retangulares centrais. Predomina a atividade residencial sobre os outros usos do 
solo. Existem deficiências no sistema de coleta de lixo e na disposição final dos resíduos sólidos, 
gerando um problema ambiental, porque o lixo é despejado próximo às fontes de captação de 
água. Não existe um sistema de tratamento de águas utilizadas, a rede pública de esgoto apresenta 
deficiências e a tubulação em seu tramo final descarrega as águas contaminando rios próximos, 
as redes estão quebradas ao longo do seu percurso. Seu entorno tem recursos naturais, base da 
sua economia e sustentabilidade. As atividades económicas são de pequeno porte, relacionadas 
ao setor florestal e de serviços. A produção baseia-se no aproveitamento industrial e artesanal de 
recursos florestais e nos serviços vinculados ao turismo. As atividades que empregam a mão-de-
obra correspondem ao comércio, restaurantes e serviços públicos, como empregados, operários ou 
trabalhadores independentes. Existe atividade comercial com Assis Brasil (compram-se produtos 
da linha branca, e vende-se leite, azeitonas, cimento, etc.). A Ley Orgánica de Municipalidades 
estabeleceu um fundo para municípios de fronteira, que não existe. A rodovia não deixa recursos 
para Iñapari, o pedágio é só do concessionário.

O município de Assis Brasil esta tipificado como um assentamento rural urbano, em processo 
de urbanização e consolidação como centro urbano de serviços. A conformação se define por um 
traço ortogonal em tabuleiro de xadrez típico e com usos do solo de iguais caraterísticas que Iñapari, 
mas com maior densidade populacional, nível de consolidação urbana, equipamento e serviços. É 
de caráter predominante pecuário, e brinda serviços de educação e saúde desde Março de 2013 a 
Bolpebra e Iñapari. O processo migratório incontrolado de populações atraídas pelas expectativas 
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econômicas alteraria a oferta limitada de serviços que atendem parcialmente as demandas sociais 
e o nível adequado de emprego, ingressos e governabilidade. A cidade desenvolveu mais suas 
atividades comerciais e de serviços. O comércio de eletrodomésticos e toda a linha branca, e produtos 
alimentícios industriais, artígos para a higiene, etc. é feito em Assis, abastecendo as populações de 
Iñapari e Bolpebra. Uma importante parcela do território foi afetada pela exploração agropecuária, 
experimentando não só um acelerado processo de expansão, mas que o Estado apoia tecnológica 
e financeiramente o desenvolvimento do setor. 

Iñapari e Assis Brasil geram um espaço de relação e complementariedade socioeconómica, 
constituindo um sistema urbano internacional, com características urbanísticas similares, não só 
na forma de seus assentamentos, mas também em quanto às atividades que realizam semelhanças 
socioculturais e similares padrões de ocupação do território. Fisicamente essas cidades estão 
divididas pelo rio Acre, que constitui uma barreira natural, que não tem sido uma limitante para 
as relações económicas e socioculturais através do tempo. As cidades funcionam, em parte, como 
si fossem uma só população. São habituais os vínculos de parentesco e as relações económicas 
entre as localidades, o que permitiu tecer fortes laços de amizade, incluindo a Bolpebra, menos 
expressiva em termos urbanos. 

A atividade econômica principal em Bolpebra é a pecuária, logo a coleta de recursos naturais. 
Antes existia um vínculo comercial pequeno com Iñapari (inclusive se vendia pão), agora este vínculo 
se fragilizou. No entanto, os projetos de investimento público procuram uma maior aproximação 
com Iñapari. Além dos investimentos em infraestrutura de transportes que procura reverter o 
histórico isolamento da região. O governo tem interesse em promover a ocupação da fronteira 
com a finalidade de fortalecer a presença do Estado. Esta finalizando o asfaltado da rodovia entre 
Bolpebra e Cobija. Não existe nenhum serviço público e a sede municipal está em Cobija. No 
distrito existe uma visão de desenvolvimento a partir do turismo e do comércio e o poder público 
executará um projeto para conectar Bolpebra com Iñapari através do Rio Yaverí, e outro para um 
albergue turístico e um mirante – já contando com os recursos públicos. 

O crescimento populacional
O distrito de Iñapari experimentou, nos últimos anos, um acelerado processo de urbanização que 

modificou a composição da ocupação populacional do território procurando esta se localizar no núcleo 

urbano, com uma taxa media anual de 7.5%, o que lhe significa mais de 1.200 habitantes (2013). Se estima 

que existem em torno de 1.000 pessoas como população flutuante, que trabalham, comerciam e estudam 

em Iñapari residindo em Ibéria, Assis Brasil e Bolpebra.

Os resultados do trabalho de campo e o uso de fontes como o IBGE (Brasil), INEI (Peru) e INEI 

(Bolívia) nos permitiram projetar o crescimento populacional para os próximos anos. A população urbana 

trifronteriça passaria de 7.500 aproximadamente em 2014 a mais de 20.000 no ano 2045 como se vê no 

Gráfico 1 e a população total cresceria de 12.000 para 25.000 no ano 2045. Os dados anteriores levam 

a refletir sobre a necessidade de incrementar a cobertura e qualidade dos serviços e o equipamento para 

satisfazer as demandas da população, como na magnitude dos impactos no meio ambiente devido ao 

crescimento urbano explosivo, desorganizado e de impraticável gestão.
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Gráfico n° 1 - Projeção do crescimento urbano 

Fonte: INEI – Peru, INEI – Bolívia, IBGE, coleta de informação em campo. Elaboração própria.

UMA NOVA ÓTICA SOBRE O PLANEJAMENTO 

Como visto ao longo do texto, a geografia política adquire hoje novos significados e conteúdos, 
se bem é uma construção social e esta se materializa através das redes. A geopolítica já não 
somente está centrada nos Estados nacionais como unidade territorial, existiria uma geopolítica 
fragmentada, mais particular a alguns territórios, como é o caso da trifronteira. O território suporta 
dinâmicas próprias que lhe outorgam identidade, os habitantes da fronteira se reconhecem entre 
eles. Constatamos a existência de uma cultura de fronteira que se manifesta no quotidiano.

O baixo nível de qualidade de vida da população está diretamente vinculado com a aplicação 
de ferramentas de planejamento e gestão inadequadas à realidade do território trifronteiriço. Isto 
parte da falta de uma visão de desenvolvimento compartilhada pelas três localidades involucradas. 
Hoje primam visões estreitas ancoradas ao Estado nacional que não levam em conta que devemos 
analisar o território desde a perspectiva de um só território amazónico, por cima das fronteiras 
nacionais. Esta visão deve orientar a formulação de um único plano estratégico de desenvolvimento 
territorial para a área. Em consequência, devem-se identificar mecanismos de gestão integrados 
no intuito de oferecer melhores serviços aos cidadãos. Para que esta gestão possa ser executada 
de maneira eficiente e eficaz é necessário refletir sobre a constituição de um sistema territorial 
trifronteiriço e identificar os limites administrativos adequados para isso. Já existem iniciativas 
locais no sentido da gestão e oferta de serviços públicos, como é o caso dos serviços de saúde 
(emergência) que Assis brinda a peruanos e bolivianos da fronteira, também se destaca o transporte 
público entre as localidades peruana e brasileira.
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As estratégias centrais que devem orientar a gestão territorial trifronteiriça devem focalizar 
o impulso às atividades econômicas sustentáveis; o fortalecimento das estratégias de segurança 
alimentar; a proteção ambiental associada não só ao desenvolvimento e aplicação das ferramentas 
de gestão ambiental, mas, sobretudo, à produção ambientalmente sustentável. Pelo menos três 
atividades destacam-se como sendo características do território: a seringueira – extração da goma 
elástica –, a castanha e a extração de madeira. Estas podem ser a base para o desenvolvimento 
de cadeias produtivas transfronteiriças. A importância da atividade castanheira na região não é 
somente econômica, também é social, por ser uma atividade familiar.

A lógica da proposta evidencia-se a partir da necessidade de se ter um só processo de 
planejamento e gestão territorial da trifronteira, lócus privilegiado da mais extensa biodiversidade 
do planeta: a bacia do Alto rio Acre. O novo cenário exige a identificação de novas demarcações 
administrativas e estratégias de gestão, especialmente aquelas vinculadas aos serviços públicos. 
Trata-se da construção de uma “Cidade Internacional”, o que permite um enfoque unificado do 
planejamento e gestão territorial. Destacamos, ainda, a importância das relações e laços sociais 
estabelecidos que são o bem mais valioso da sociedade. Consideramos que é necessário enfatizar a 
criação de tecidos sociais especialmente projetados para apoiar, estimular e nutrir os laços sociais, 
favorecendo a interação entre as pessoas. Tais ambientes devem propiciar o desenvolvimento de 
comunidades fronteiriças equilibradas com um alto sentido de pertencimento ao grupo e ao lugar. 
Este sentimento que se traduz em identidade urbana é fundamental para a sustentabilidade de 
em longo prazo dos centros urbanos.
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PERFIL IMIGRATÓRIO NO BRASIL NOS CENSOS DE 2000 E 2010:
UMA ANÁLISE CARTOGRÁFICA TEMÁTICA

IMMIGRATION OUTLOOK IN BRAZIL IN THE CENSUSES OF 2000 AND 2010:
A THEMATIC CARTOGRAPHIC ANALYSIS 

ROBERTO RODOLFO GEORG UEBEL

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
roberto.uebel@ufrgs.br

RESUMO. Esta pesquisa analisa o perfil imigratório do Brasil por meio dos Censos de 2000 e 2010 com base nas 
nacionalidades dos imigrantes, sua composição e crescimento nesta década que fora permeada de significativas 
mudanças conjunturais nas searas econômicas, sociais e geopolíticas da nova agenda internacional de imigrações. 
Utilizou-se a metodologia das escalas geográficas que possibilitaram as inferências e as análises estatística e espacial, 
com base nos Censos de 2000 e 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a fim de delinear um perfil 
imigratório no Brasil e estabelecer projeções para as próximas décadas, inserido na hipótese de que o Brasil possui um 
quadro cíclico em seus fluxos imigratórios, de expansão, estabilização e declínio. Segundo os resultados verificados 
por meio da metodologia de análise cartográfica coroplética e multiescalar, o Brasil se tornou um dos países com 
maior crescimento no número de imigrantes no período compreendido entre 2000 e 2010, sendo esse número maior 
que dos países historicamente receptores de grandes levas de imigrantes. Observam-se os fenômenos cíclicos de 
expansão-estabilização-declínio dos fluxos migratórios para determinados países de origem, bem como a ocorrência 
de migrações que não obedecem a essa ordem cíclica e de imigrantes de países com vieses duais para o médio e longo 
prazo, que especialmente afetam a estrutura social, econômica e de inserção geopolítica do Brasil. Destacam-se, 
especialmente, as mudanças de configuração de nacionalidade e quantidade destes imigrantes e relacionando-os 
às especificidades internacionais que provocaram aumento de 3,5 vezes no número de imigrantes de 2000 (76.175 
imigrantes) em relação a 2010 (345.626 imigrantes). Inferiram-se duas tendências para o período analisado: uma 
cíclica de expansão-estabilização-declínio, que deverá formar um parâmetro a ser seguido pelos imigrantes dos EUA, 
Reino Unido e Japão, dada a recuperação econômica destes, e uma não cíclica, vista no Haiti, Bolívia, Paraguai e, em 
menor grau, para outros países latinos, em virtude da desestabilidade econômica, política e social em trânsito nos 
países destes imigrantes, confirmando as fortes tendências de permanência em médio e longo prazo destes no Brasil. 
Em suma, tem-se o Brasil como um grande país receptor de imigrantes, com crescimento da população imigrante em 
quase 330 pontos percentuais em relação aos EUA, por exemplo. 

Palavras-chave. Imigração, Censo, Brasil.

ABSTRACT. This research analyses the Brazil’s migratory outlook throughout the Censuses of 2000 and 2010 regarding 
the nationalities of immigrants, their composition and growth during this decade of significant changes in economic, 
social and geopolitical structures of the new international agenda of immigration flows. We have used the methodology 
of geographic scales that enabled the inferences and the statistical and spatial analysis, based on the Censuses of 
2000 and 2010 of the Brazilian Institute of Geography and Statistics; in order to outline an immigration outlook in 
Brazil and establish projections for the next decades, inserted on the hypothesis that Brazil holds a cyclical framework 
in its immigration flows, with expansion, stabilization and decline. According to the obtained results through the 
methodology of cartographic and multiscale analysis, Brazil became one of the countries with the highest growth 
in the number of immigrants in the period between 2000 and 2010, a number higher than of historically countries 
that receive large numbers of immigrants. We notice the cyclic phenomena of expansion-stabilization-decline of 
migratory flows to certain countries of origin, as well as the occurrence of migrations that do not follow this cyclic 
order and immigrants from countries with dual bias for medium and long term, which especially affect the social, 
economic and geopolitical structure insertion of Brazil. Are highlighted, particularly the configuration changes of 
nationality and quantity of these immigrants and relating them to international specificities that caused 3.5-fold 
increase in the number of immigrants from 2000 (76,175 immigrants) compared to 2010 (345,626 immigrants). 
We have inferred also two trends for the analysed period: a cyclical expansion-stabilization-decline, which should 
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form a parameter to be followed by immigrants from the USA, UK and Japan, given the economic recovery of these 
countries and a noncyclic one, viewed on Haiti , Bolivia, Paraguay and, in a lesser degree, other Latin countries, due 
to the economic and social destabilization in transit in those countries of these immigrants, confirming the strong 
tendencies of permanence of these immigrants in a medium and long term in Brazil. In short, Brazil presents itself 
as a great receiver country of immigrants, with the growth of the immigrant population by nearly 330 percentage 
points compared to the USA, for example.

Keywords. Immigration, Census, Brazil.

INTRODUÇÃO

Com a expansão do capitalismo internacional nas duas últimas décadas do Século XX e 
sua estabilização nos países ditos centrais, bem como seu crescimento atrativo nos países ditos 
periférico na primeira década do Século XXI, inúmeras especificidades tomaram espaço e ganharam 
destaque nas esferas econômica, social, política e também geográfica. Todavia, o crescimento 
populacional e a expansão demográfica, aliados à procura cada vez maior por melhores condições 
laborais, de vida e bem-estar, colocaram em voga novamente um assunto que era recorrente entre 
o final do Século XIX e a ebulição da Segunda Guerra Mundial e a posteriori tornou-se esquecido 
ou subjugado a pontualidades nacionais restritas: as migrações internacionais.

Uma das características mais marcantes da história do capitalismo tem sido a intensa 
mobilidade espacial da população. Dentro de cada país, as cidades transformaram-se em lócus 
hegemônico da acumulação de capital, acelerando o processo de urbanização, fruto não só do 
crescimento vegetativo da população mas principalmente das migrações internas oriundas do campo, 
visto que, como afirma Brito (1995: 53), “não houve economia e sociedade que se desenvolvessem 
sem que houvesse uma intensa mobilidade espacial da população”. 

Todavia, essas migrações de ordem econômica também ocorrem entre os diferentes países, o 
que constitui outro traço do desenvolvimento do capitalismo, dado que este se desenvolve de forma 
distinta entre os países. A história recente não poderia ser bem entendida se não fosse considerada 
a interação entre os países através das suas populações. A própria identidade de muitos deles, a 
sua constituição como nação, foi um produto do movimento internacional de diferentes povos.

O Brasil havia recebido perto de cinco milhões de imigrantes entre 1819 e fins da década de 
1940 (SANTOS, 2010) e posteriormente havia estagnado, recebendo apenas refugiados judeus, 
sírios, libaneses e palestinos em sua maioria. No entanto, vem apresentando nas últimas duas 
décadas – como demonstrado nos Censos de 2000 e 2010, realizados pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – um crescimento expressivo no número de imigrantes legais, ilegais e 
refugiados que escolhem o país por distintas questões, em especial pelas oportunidades de trabalho, 
ainda que este seja de quase escravidão (RANINCHESKI et al, 2013).

Nesse sentido, a proposta deste artigo está centrada na análise gráfica e espacial dos fluxos 
imigratórios com destino ao Brasil com base nos dados estatísticos dos recenseamentos dos 
anos de 2000 e 2010, destacando especialmente as mudanças de configuração de nacionalidade 
e quantidade desses imigrantes e relacionando essas mudanças às especificidades internacionais 
que provocaram o aumento de 3,5 vezes no número de imigrantes observado em 2010 (345.626 
imigrantes) pelo IBGE em relação a 2000 (76.175 imigrantes). Assim, esses números exigem 
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uma profunda análise e interpretação vis-à-vis à consecução de políticas migratórias por parte 
do governo brasileiro e amalgamação da sociedade brasileira com os inúmeros imigrantes que 
chegam ao país anualmente.

Destarte, a retomada dos fluxos imigratórios ao Brasil no Século XXI começa a tomar uma 
linha de frente já abordada por Zamberlam et al (2009), que também torna incipiente o interesse 
da mídia e da sociedade sobre essas novas levas de imigrante que adentram no território brasileiro 
anualmente. Nesse sentido, a abordagem multiescalar constitui uma ferramenta importante para 
interpretar e compreender esse novo fenômeno, trazendo as relações e indagações abaixo:

• Quais as motivações que incitam o grande fluxo migratório que aporta no território brasileiro 
nas últimas duas décadas;

• Quais são as principais regiões brasileiras que recebem esse fluxo migratório;
• Os principais grupos de imigrantes que escolhem o território brasileiro e sua relação com 

as escalas geográficas internacionais (trabalho, refúgio, desenvolvimento econômico, crescimento 
demográfico);

• O impacto desses grupos imigratórios na sociedade e economia brasileira;
• A abordagem multiescalar inserida na política imigratória brasileira (ou ainda na política 

externa brasileira no âmbito das imigrações).
Nesse sentido, a cartografia temática mostra-se extremamente útil para responder e traduzir 

as questões pontuais acima e indicar as tendências da imigração no Brasil contemporâneo, visto 
que esse processo tem sido definidor dos rumos econômicos e sociais do país nos últimos três 
séculos e certamente será muito considerável agora, com o Brasil inserido nas redes mundiais de 
poder e gestão, o que coloca novamente a abordagem multiescalar como um forte instrumental 
para estas questões. 

VARIAÇÃO DA IMIGRAÇÃO NO BRASIL ENTRE 2000 E 2010

Como ponto de partida para este estudo, optou-se pela análise gráfica e cartográfica da 
variação do número de imigrantes e sua proveniência com base nos dados estatísticos oriundos 
dos recenseamentos de 2000 e 2010, dado que a contagem de imigrantes no Brasil é realizada 
majoritariamente por três órgãos federais: Ministério da Justiça, Polícia Federal e Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Decidiu-se pela análise exclusiva dos dados do IBGE em virtude da não mudança da sua 
metodologia de contagem nos dois últimos censos e pelo fato de possuir dados para todos os países 
e territórios, ao passo que os outros dois órgãos possuem estatísticas apenas para países-membro 
da Organização das Nações Unidas. Além disso, estes últimos, em sua metodologia colocam na 
mesma categoria imigrantes ilegais, refugiados, apátridas, estrangeiros registrados e residentes 
temporários, o que dificultaria uma análise precisa, em virtude da variação acentuada do ingresso 
e partida desses grupos.

Portanto, utilizar-se-ão as definições de imigrante de Rosière: “Les populations ou communautés 
immigrées sont formées d’individus ayant migré dans un autre État que celui dont ils sont 
originaires.” (ROSIÈRE, 2007: 339), com a condição de estejam registrados e contabilizados pelo 
IBGE de acordo com sua metodologia, a fim de evitarem-se prejuízos às inferências da pesquisa.
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Logo, com base nas tabelas estatísticas de recenseamento de estrangeiros para os anos de 2000 
e 2010, construiu-se, à luz da classificação de estrangeiros, o seguinte documento cartográfico, que 
mostra a evolução, por país de origem, do número de estrangeiros existentes no Brasil (Figura 1). 

Figura 1 – Variação do número de imigrantes por país (2000/2010)

Elaborado por Roberto Rodolfo Georg Uebel em 03/11/2013 com Philcarto.

Este primeiro mapa, que utiliza a projeção de Kavrayskiy a fim de evitarem-se distorções e 
obter-se melhor compreensão visual, apresenta os direcionamentos e concentrações dos países que 
mais enviam imigrantes ao Brasil, em especial aqueles localizados na parte austral da América do 
Sul e na Europa Ocidental, além de Estados Unidos, China, Coreia do Sul, Japão, Haiti e Angola. O 
documento ainda corrobora teorias contemporâneas de que as imigrações não são mais restritas 
ao movimento norte-sul e de que há um forte aumento nas migrações sul-sul, em especial no caso 
Bolívia-Brasil e Angola-Brasil.

A propósito de auxílio instrumental na inferência das variações estatísticas de imigrantes, 
elaborou-se um gráfico com as vinte maiores diferenças positivas por país, o qual evidencia o 
crescimento no número de imigrantes por país que levou a uma sensível variação nesse período 
de dez anos (Figura 2).
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Figura 2 – Vinte maiores variações positivas por nacionalidade dos imigrantes entre 2000 e 2010

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Censos de 2000 e 2010.

Essas vinte maiores variações positivas apontam para uma mudança na própria multipolarização 

econômica e estrutural que já projetava, no início da década passada, uma maior inserção do Brasil na agenda 

internacional, atraindo imigrantes para cargos especializados com forte exigência de mão de obra qualificada. 

Durante o decênio analisado no presente estudo, esse tipo de mão de obra não apresentou crescimento 

considerável interno no Brasil para suprir essas carências, o que justifica o expressivo aumento do número de 

imigrantes norte-americanos, japoneses, britânicos, franceses, alemães, canadenses, australianos, chineses 

e suíços no período. Esses países, notoriamente conhecidos por sua mão de obra altamente qualificada e 

por serem sede de grandes centros de tecnologia e inovação, acabam participando de um fenômeno de mass 

migration explicado por Hatton et al. (1998), qual seja, a exportação do excesso de profissionais para países 

em ascensão na agenda internacional de comércio, indústria e investimento em serviços, por exemplo, o 

Brasil. Portanto, não surpreende que justamente essas nações sejam apontadas como aquelas que mais 

cresceram no ranking de envio de imigrantes ao território brasileiro.

Outro grupo de importante expressão nessa listagem é o grupo de vizinhos ou países próximos ao 

Brasil, ou seja, Paraguai, Bolívia, Argentina, Peru, Uruguai, Colômbia e México, cujos cidadãos buscam 

no Brasil, um middle ou regional power, de acordo com a literatura de Relações Internacionais, melhores 

condições sociolaborais que não encontram em seus países de origem, mesclados por oportunidades laborais 

qualificadas. Entretanto, esses grupos se diferenciam por alguns aspectos.

Nesse sentido, ainda que Paraguai, Argentina e Bolívia sejam próximos, por exemplo, as motivações 

de imigração dos cidadãos desses países são diferentes em escala local-regional, e similares quando numa 
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análise escalar geográfica internacional. Tal fenômeno é observado nas situações peculiares dos imigrantes 

bolivianos e argentinos em São Paulo, por exemplo. Enquanto o crescente número de bolivianos, país que 

apresenta o quinto maior crescimento de imigrantes no Brasil, encontra-se subjugado em sua maioria ao 

trabalho quase escravo em confecções têxteis, os imigrantes argentinos estão cada vez mais inseridos em 

trabalhos que demandam profissionais qualificados, por exemplo, nos setores de energia e finanças.

Um terceiro grupo de destaque nessa variação decenal é o conjunto de países formado por Portugal, 

Espanha e Itália, nações que sofreram com a forte crise de desemprego e estagnação econômica no período 

em estudo e que possuem laços históricos de imigração com o Brasil. Tais motivos tornaram novamente o 

país – em fase de crescimento e expansão econômica mesmo nos períodos de crise cíclica – atrativo para 

profissionais qualificados e semiqualificados. A literatura chama a atenção para a questão de que os países 

desse grupo estão entre os que também mais recebem imigrantes brasileiros, em sua maioria ilegais, o que 

causa uma contraposição de situações, a ser analisada mais adiante nesta pesquisa.

Por fim, o último país que merece destaque neste rol de maiores diferenças positivas é o Haiti, que, 

segundo dados estatísticos ratificados do IBGE, não possuía nenhum estrangeiro com status de imigrante 

no Brasil no ano de 2000, mas em 2010 já contava com 4.500 imigrantes e, segundo projeções extraoficiais, 

em 2013 contaria com mais de doze mil imigrantes em território brasileiro. A situação do Haiti difere 

daquela observada nos três demais grupos, que em sua maioria estão ligados às motivações econômicas e 

laborais para o ato de imigrar, em virtude de o país estar em guerra civil desde o fim do século passado e 

da ocorrência de um terremoto em janeiro de 2010 Esse evento matou aproximadamente 200 mil pessoas, 

segundo estatísticas oficiais, e desabrigou, não apenas no sentido original da palavra, mas também de forma 

social e econômica, mais de um milhão de habitantes, que encontraram no Brasil a oportunidade de um 

recomeço social que os demais vizinhos do país não proporcionariam. Em virtude da imigração em massa 

de haitianos ter começado em 2010, segundo estimativas não oficiais de pastorais imigrantes, consulados 

e órgãos da sociedade civil, haveria no primeiro semestre de 2014 em torno de 50 mil imigrantes haitianos, 

em sua grande parte ilegal ou sem assistência oficial do Estado brasileiro. 

Realizada essa breve análise do crescimento dos maiores grupos de imigrantes no Brasil no decênio 

2000-2010, é importante também destacar as maiores quedas de grupos estrangeiros no país.

Se, com a ascensão econômica e macroestrutural do Brasil, o aumento do número de imigrantes 
foi expressivo para mais de cem nacionalidades, as vinte nações representadas no ranking acima 
sofreram de um processo de contraimigração, verificando-se uma queda no número de imigrantes 
entre 2000 e 2010. 

A variação mais significativa é observada na imigração taiwanesa, visto que, segundo os dados 
analisados, não existia nenhum cidadão taiwanês com status de imigrante em 2010 no Brasil, ao 
passo que em 2000 havia 1.058 desses imigrantes. Essa variação negativa pode ser explicada pela 
não política imigratória existente no Brasil combinada com ações de controle ao contrabando de 
mercadorias e a inexistência de relações diplomáticas entre o Brasil e a República da China, vulgo 
Taiwan. 

É sabida a existência de centenas de taiwaneses nos grandes centros urbanos brasileiros, 
em especial São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu, em virtude do comércio de 
produtos contrabandeados de Taiwan, China, Vietnã e países vizinhos. Destarte, a inexistência de 
taiwaneses imigrantes nas estatísticas pode ser justificada e até compreendida pela ação dos órgãos 
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de fiscalização de contrabando aliada à unilateralidade da imagem do “migrante criminoso”, que 
aponta principalmente para os delitos cometidos por imigrantes e não para as agressões xenófobas 
(PÓVOA NETO, 2005). 

É mister destacar o grupo de nacionais imigrantes dos países do Oriente Médio e continente 
africano, que se encontram divididos entre duas possibilidades, conforme aponta Rocha-Trindade 
(1995): remigrar para um terceiro país ou retorno para o próprio país. Essa situação é muito comum 
em países que apresentam instabilidade política, por exemplo, Síria (importante ressaltar que antes 
de 2010 o país ainda não havia ingressado em novos confrontos e guerra civil interna, como está 
acontecendo desde a Primavera Árabe em 2011 até a contemporaneidade), Quênia, Gana e demais 
países do grupo Oriente Médio-África, que antes de 2000 eram marcados por conflitos internos 
de cunho étnico e político, mas que, ao final da década apresentavam estabilidade e possibilidade 
de retorno de seus nacionais. No caso da remigração para outro país, os cidadãos palestinos são 
um exemplo clássico, pois buscam se estabelecer em países próximos ao agora Estado da Palestina, 
como Jordânia, Egito, ou até mesmo retornaram para Israel, mas sempre estiveram próximos aos 
familiares na Cisjordânia e Gaza. Por outro lado, com a presença já consolidada no Brasil há mais 
de décadas, muitos que eram considerados imigrantes palestinos optaram pela naturalização e 
obtenção da nacionalidade brasileira (PETERS, 2007).

BREVE PERFIL DA IMIGRAÇÃO INTERNACIONAL NO BRASIL EM 2000

No ano de 2000, prévio aos acontecimentos de setembro de 2001, que transformaram a 
geopolítica internacional no que tange aos assuntos de segurança nacional, terrorismo e aumento de 
refugiados e imigrantes em países centrais, em virtude da fuga de países do Oriente Médio e Norte 
da África, o Brasil apresentava, segundo estatísticas do IBGE, 76.175 estrangeiros considerados 
imigrantes em seu território, representando apenas 0,04% da população total do Brasil. Trata-se 
de um número pouco expressivo, se consideradas as proporções de imigrantes em outros países 
(ROSIÈRE, 2007) e se observada a composição da população brasileira por imigrantes entre os 
séculos XIX e XX (UEBEL, 2013). Desta forma, a Figura 4 apresenta a composição dos maiores 
grupos de imigrantes no Brasil à época.

Observando-se o gráfico acima, presenciamos uma forte participação de imigrantes 
provenientes de países latino-americanos na composição total, uma vez que, quando somados 
aqueles de nacionalidade argentina, paraguaia, boliviana, uruguaia e peruana, chega-se a 37% 
do total, porcentagem um pouco menor que o restante dos demais países, 38%. É importante 
destacarmos a posição dos Estados Unidos em terceiro lugar com 8% dos imigrantes, número que 
dobrou no recenseamento de 2010, levando esse país a alcançar a primeira posição no ranking de 
imigrantes ao Brasil, consoante analisaremos no capítulo a seguir. 

Quando combinadas a taxa de participação com os números totais de imigrantes por 
nacionalidade, encontramos tendências mais explícitas de proveniência desses indivíduos (Figura 5).
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Figura 4 – Percentual de imigrantes por nacionalidade no Brasil em 2000

Fonte: Censo de 2000. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Figura 5 – Percentual de imigrantes x número total de imigrantes por nacionalidade no Brasil no ano 2000.

Elaborado por Roberto Rodolfo Georg Uebel em 03/11/2013 com Philcarto.

Elaborado com Philcarto * 03/11/2013 14:25:47 * http://philcarto.free.fr
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O mapa anterior permite duas notáveis inferências que caracterizarão posteriormente as migrações 

internacionais para o Brasil: a retomada das imigrações da Europa Ocidental, China e Japão, após uma 

estagnação geral desde a década de 1960, e o crescimento das migrações sul-sul, um fenômeno de corte 

quase contemporâneo e ainda rebatido por muitos imigrantistas. Quanto ao continente africano, o destaque 

centra-se em Angola, onde a motivação para emigrar ao Brasil, segundo Petrus (2005), é dada por três 

fatores: refugiados políticos, estudantes de intercâmbio por meio de convênios Brasil-Angola, e refugiados 

beneficiados pela Lei de Anistia de 1998.

BREVE PERFIL DA IMIGRAÇÃO INTERNACIONAL NO BRASIL EM 2010

Com a passagem de um decênio de fortes transformações políticas, sociais, econômicas 
e culturais no cenário internacional, mais acentuadas pelas ações terroristas que se sucederam 
desde 2001 e por inúmeros conflitos em distintas partes do mundo, e em concordância com a 
crise econômica internacional do triênio 2008-2009-2010, arguimos uma mudança considerável 
no panorama das migrações internacionais com destino ao Brasil, agora com 345.626 imigrantes 
(0,18% da população total do país, porcentagem 4,5 vezes maior que a obtida em 2000). 

O número de imigrantes no Brasil torna-se ainda mais significativo quando consideradas 
as estatísticas de outros países que historicamente recebem mais imigrantes que o Brasil, exempli 
gratia os Estados Unidos da América, que para o mesmo período (entre os anos de 2000 e 2010) 
apresentou um crescimento de apenas 23,97% no número de imigrantes, enquanto o Brasil teve 
um crescimento de 353,72%. Tal aumento corrobora o fato de que as mudanças na macroestrutura 
conjuntural do país nas áreas de infraestrutura, construção, tecnologia, inovação e serviços 
tornaram atrativa a vinda de imigrantes estrangeiros e, portanto, reconfiguraram a composição 
dos grupos de imigrantes no Brasil, conforme a Figura 6.

Figura 6 – Percentual de imigrantes por nacionalidade no Brasil em 2010

Fonte: Censo de 2010 – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
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A análise do gráfico acima comprova o que já havia sido elucidado anteriormente neste artigo: 
Estados Unidos e Japão mais que duplicaram o número de imigrantes no Brasil, justamente os 
países que mais foram afetados pela crise econômica iniciada em 2008, ocasionando aumentos 
sucessivos nas taxas de desemprego e recessão caracterizada por baixa oferta de postos de trabalho 
com significativa oferta de mão de obra ultraqualificada. Esses trabalhadores encontraram no 
Brasil um cenário macroeconômico em crescimento, próspero e protegido contra as oscilações 
econômicas internacionais dos grandes centros, ocasionado pelo crescimento das indústrias de 
petróleo, gás, mineração e de alta tecnologia Coincidentemente, trata-se de setores que exigem 
uma qualificação profissional de excelência e mão de obra especializada existente em países como 
Estados Unidos e Japão, possibilitando no Brasil, portanto, uma abertura a esse exército de mão 
de obra disponível nos dois países. A participação de imigrantes britânicos também é ímpar, posto 
que em 2000 estes ocupavam a vigésima posição e em 2010 já se encontravam em oitavo lugar no 
ranking de países que mais enviaram imigrantes ao Brasil, também seguindo a mesma tendência 
dos Estados Unidos e Japão.

Outras duas nacionalidades que merecem destaque são os espanhóis, portugueses e italianos, 
que ganharam algumas posições nesse ranking, em virtude da crise econômica e social que começou 
a abalar a Europa Ocidental no início de 2009, com altos índices de desemprego, o que levou à 
volta da imigração europeia ao Brasil. Paraguai e Bolívia ainda possuem grande participação, se 
observarmos o mapa coroplético a seguir, que combina o percentual de imigrantes com os números 
totais (Figura 7). 

Figura 7 – Percentual de imigrantes x número total de imigrantes por nacionalidade no Brasil no ano de 

2010

Elaborado por Roberto Rodolfo Georg Uebel em 03/11/2013 com Philcarto

Elaborado com Philcarto * 03/11/2013 14:26:22 * http://philcarto.free.fr
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Os dois vizinhos do Brasil seguem uma tendência de inserção territorial e demográfica distinta 
do Japão, Estados Unidos e Europa Ocidental, pois operam em um cenário de médio a longo prazo 
de estabelecimento e vinculação com as redes no Brasil, em especial de trabalho, decorrente da 
instabilidade nos seus países de origem. Os imigrantes norte-americanos, japoneses e europeus 
seguem uma tendência cíclica de expansão, estabilização e declínio da imigração ao Brasil, em 
observância stricto sensu às condições econômicas e de emprego em seus países de origem. Os 
imigrantes bolivianos e paraguaios, por outro lado, inserem-se integralmente à sociedade, econômica 
e redes de trabalho no Brasil, posto que não há perspectivas de alteração do status e retorno de 
um cenário econômico e político habitável a esses imigrantes na Bolívia e Paraguai. Além disso, 
muitos ingressam no Brasil de forma ilegal e portanto não poderiam retornar facilmente aos seus 
países, dadas as questões burocráticas e legais.

Um país que merece atenção é o Haiti, que, conforme abordado anteriormente, em observância 
à crise civil que se acentuava no país e o terremoto concomitantes em 2010, já apresentava indícios 
de forte participação no perfil imigratório do Brasil nos anos posteriores, uma vez que em 2000 
estava na 148ª posição e em 2010 na 16ª posição, um aumento muito expressivo que começa a ser 
estudado atualmente pela academia, em virtude de suas consequências econômicas e sociais para 
a sociedade e o Estado brasileiro. Segundo estatísticas extraoficiais, a tendência é que a imigração 
haitiana, ainda não passível de classificação cíclica ou não cíclica, consolide-se nas primeiras 
posições de composição do perfil migratório brasileiro nos próximos anos, já que esta é a maior 
imigração em massa e concentrada desde a vinda dos italianos e japoneses no início do Século XX.

CONCLUSÕES

À luz dos resultados apurados ao longo deste estudo, por meio de combinação de metodologias 
de análise coroplética e multiescalar, podem-se tecer algumas conclusões prévias que merecem 
maior atenção em estudos futuros acerca do perfil das migrações internacionais ao Brasil nas 
últimas duas décadas e as tendências para o Século XXI, dadas as transformações em curso nas 
searas econômicas, sociais, políticas (e geopolíticas) da agenda internacional, com foco especial 
para a América Latina, Estados Unidos, Europa Ocidental (mais precisamente Portugal, Espanha, 
Itália e Reino Unido), Haiti, Angola e Japão.

A pesquisa mostrou e comprovou duas tendências para o período analisado. Por um lado, 
existe uma tendência cíclica de expansão-estabilização-declínio, que deverá formar um parâmetro 
a ser seguido pelos imigrantes dos Estados Unidos, Reino Unido e Japão, vis-à-vis a recuperação 
econômica desses três países e o aumento da demanda pela então perdida mão de obra especializada. 
Tais fenômenos são concomitantes com a especialização da mão de obra brasileira por meio 
de incentivos do governo federal em programas específicos como o Ciência sem Fronteiras e 
Pronatec, com a possível substituição da mão de obra imigrante ao fim do ciclo. Por outro lado, 
também foi constatada uma tendência não cíclica para o Haiti, Bolívia, Paraguai e, em menor grau, 
para outros países da América Latina, em virtude dos já supracitados fatores de desestabilidade 
econômica, política e social em trânsito nos países de origem desses imigrantes, possibilitando e 
corroborando as fortes tendências de permanência em médio e longo prazo desses imigrantes no 
Brasil. No caso dos imigrantes de Angola, Portugal, Espanha e Itália, não é possível estabelecer um 
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padrão de linearidade ou de ciclo de maturação de sua imigração, visto que as motivações para essa 
migração ainda estão em curso (ZAMBERLAM et al, 2009), com probabilidade de estabilização ou 
continuidade de um processo similar ceteris paribus.

Destarte, a análise cartográfica apresenta alguns resíduos de menor interferência sobre o perfil 
imigratório no Brasil para o período analisado, que podem trocar de direcionamento por questões 
pontuais de conflitos e, novamente, de ingerência econômica no decorrer dos próximos decênios, 
como por exemplo, Síria, Taiwan, Palestina e algumas nações africanas, onde a opção de emigrar 
para o Brasil é mister. Posto isso, a pesquisa apresenta distintos caminhos para aprofundamento 
e análise, em especial por meio da metodologia de escalas geográficas de poder e gestão aplicadas 
para os grupos imigratórios mais influentes em múltiplos aspectos no Brasil: latino-americanos, 
norte-americanos e europeus, possibilitando o rascunho de possíveis políticas imigratórias de 
médio e longo prazo.

Em suma, com inferência nos dados apresentados, o Brasil pode novamente ser considerado 
um grande receptor de imigrantes, após os ciclos vislumbrados em fins do Século XIX e primeiro 
quartel do Século XX, com crescimento da população imigrante em quase 330 pontos percentuais 
em relação aos Estados Unidos, por exemplo, e com setores específicos aptos para a recepção 
desses grupos. Porém, também foram observadas condições de trabalho e bem-estar aquém do 
desejado para as populações imigrantes não cíclicas e duradouras, conforme apresentado acima. 
Uma análise mais profunda dos dados oriundos da presente pesquisa permitirá uma ação prática, 
com base teórica e nas séries históricas dos próximos anos, em prol de uma nova inserção do Brasil 
nos fluxos internacionais de imigração, que não deverão se estabilizar em médio prazo.
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O PODER DE POLÍCIA DO EXÉRCITO NA FAIXA DE FRONTEIRA COMO 
VETOR DE PREVENÇÃO DE CONFLITOS INTRA E INTERESTATAIS

THE POLICE POWER OF THE ARMY IN THE BOUNDARY ZONE AS VECTOR CONFLICT 
PREVENTION INTRA AND INTERSTATE
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RESUMO. O artigo se propõe a avaliar aspectos do poder de polícia atribuído ao Exército Brasileiro (EB) na faixa 
de fronteira terrestre, na forma de atividade subsidiária e como instrumento de prevenção de conflitos intra e 
interestatais. De certo que, pelo menos nos últimos onze anos, assistiu-se a um aprimoramento do ordenamento 
jurídico nacional no sentido de atribuir às Forças Armadas cada vez mais papel no ambiente interno, sobretudo no 
combate aos delitos que fogem à escala local/regional, alcançando a internacional. O trabalho apresentará, de forma 
sintética, a importância das fronteiras para o Estado, com base, sobretudo, na Teoria das Fronteiras desenvolvida 
pelo General Meira Mattos (1990). A seguir, será exposto o arcabouço jurídico que proporciona legalidade à atuação 
do EB, com poder de polícia, nessa região do país. Partindo-se da Constituição Federal de 1988 - mais precisamente 
de seu artigo 142, §1º - serão abordadas as Leis Complementares (LC) Nr 97, de 1999; 117, de 2004, e a 136, esta 
aprovada em 25 de agosto de 2010, procurando demonstrar os passos seguidos pelo ente estatal na persecução da 
garantia da Defesa e da Segurança. Somam-se a essas iniciativas a Política de Defesa Nacional (PDN) e a Estratégia 
Nacional de Defesa (END). No próximo passo, serão elencados alguns tipos de ilícitos combatidos pelas operações da 
Força militar, com fulcro no poder de polícia, e serão apresentadas, por intermédio de estudo de casos, implicações 
de uma evolução desenfreada das atividades ilícitas transterritoriais, acarretando, dentre outras, uma deterioração 
da estrutura institucional, e a condução do país a um conflito interno ou a uma situação de crise com outros Estados 
vizinhos. Utilizando-se desse poder recentemente lhe atribuído, o Exército Brasileiro na faixa fronteiriça terrestre do 
País, atua, por meio de um ato, com fins que atingem, pelo menos, duas vertentes: a intra e a interestatal. O oponente, 
nesse caso, não seria mais um ator estatal. Estaria sim situado no grupo das “novas ameaças” à segurança internacional, 
por meio de organizações ou grupos agenciadores de violência, que se situam em mais de um território, por meio de 
células dotadas de um forte sistema de interligação e de informação. Essas implicações, certamente, acarretam em 
novos desafios para o estudo da Defesa e da Segurança.

Palavras-chave. Faixa de Fronteira Terrestre, Exército, Poder de Polícia.

ABSTRACT. The article aims to evaluate aspects of police power attributed to the Brazilian Army (EB) in the range 
of land boundary in the form of subsidiary activity and as a tool for preventing intra and interstate conflicts. Sure 
of at least the last eleven years, there has been an enhancement of national law in order to assign the Armed Forces 
increasingly role in the internal environment, particularly in the fight against crime fleeing the local / regional 
scale, reaching internationally. The paper presents, in summary form, the importance of borders for the state, based 
mainly on Border Theory developed by General Meira Mattos (1990). The following is explained the legal framework 
that gives legality to the performance of EB with police power in this region of the country. Based on the Federal 
Constitution of 1988 - more precisely of Article 142, Paragraph 1 - will be discussed Supplementary Laws (LC) No. 
97, 1999; 117, 2004 and 136, passed in this August 25, 2010, seeking to demonstrate the steps taken by the state 
entity in pursuit of ensuring defense and security. Added to these initiatives at the National Defense Policy (PND) 
and the National Defense Strategy (END). In the next step, are listed some types of illicit fought by military force 
operations, with the fulcrum police power, and are presented through case studies, implications of an unrestrained 
evolution of transterritorial illicit activities, resulting in, among others, a deterioration of the institutional structure, 
and conducting the country’s internal conflict or a crisis situation with other neighbors. Utilizing this power recently 
assigned him, the Brazilian Army in the border land strip of the country, operates through an act with purposes that 
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reach at least two aspects: intra and interstate. The opponent in this case would not be a state actor. Rather would 
be located in the group of “new threats” to international security, through organizations or bookies violence groups, 
which are located in more than one territory, through cells with a strong system of networking and information. 
These implications will certainly lead to new challenges for the study of the Defense and Security.

Keywords. Boundary Zone, Army, Police Power.

INTRODUÇÃO1

O artigo se propõe a avaliar o poder de polícia atribuído ao Exército Brasileiro (EB) na faixa 
de fronteira terrestre, na forma de atividade subsidiária e como instrumento de prevenção de 
conflitos intra e interestatais.

De certo que, pelo menos nos últimos anos, assistiu-se a um aprimoramento do ordenamento 
jurídico nacional no sentido de atribuir às Forças Armadas cada vez mais papel no ambiente interno, 
sobretudo no combate aos delitos que fogem à escala local/regional, alcançando a internacional. 

Inicialmente, o trabalho apresenta, de forma sintética, a importância das fronteiras para o 
Estado, com base, sobretudo, na Teoria das Fronteiras desenvolvida pelo General Meira Mattos 
(1990).

A seguir, é exposto o arcabouço jurídico que proporciona legalidade à atuação do EB, com 
poder de polícia, nessa região do País. Partindo-se da Constituição Federal (CF) de 1988 - mais 
precisamente de seu artigo 142, §1º - são abordadas as Leis Complementares (LC) Nr 97, de 1999; 
a 117, de 2004, e a 136, esta aprovada em 25 de agosto de 2010, procurando demonstrar os passos 
seguidos pelo ente estatal na persecução da garantia da Segurança. Somam-se a essas iniciativas, 
a Política Nacional de Defesa (PND), de 2012, e a Estratégia Nacional de Defesa (END), tanto a de 
2008 quanto a atual, de 2012, demonstrando uma maior preocupação do Estado e da Sociedade 
no combate aos ilegalismos transterritoriais.  

No próximo passo, são elencados alguns tipos de ilícitos combatidos pelas operações da Força 
militar com fulcro no poder de polícia, e são apresentadas, por intermédio de estudo de casos, 
as implicações de uma evolução desenfreada das atividades ilícitas transterritoriais, acarretando 
desde a deterioração da estrutura institucional - o que pode conduzir o País a um conflito interno 
- ou a uma situação de crise com outros Estados vizinhos.

O Exército Brasileiro, utilizando-se desse poder recentemente atribuído, atua na faixa de 
fronteira procurando contemplar duas vertentes bastante distintas: a intra e a interestatal. O 
oponente, nesse caso, não seria mais um ator estatal. Estaria, sim, situado no grupo das “novas 
ameaças” à segurança internacional, por meio de organizações, ou grupos, agenciadores de violência, 
que se situam em mais de um território, por meio de células dotadas de um forte sistema de 
interligação e de informação. Essas implicações, certamente, acarretam em novos desafios para 
os estudos de Defesa e de Segurança.

1 Artigo revisto e atualizado a partir do original apresentado no V Encontro Nacional de Estudos de Defesa (V ENABED), Fortaleza-CE, 2011. 
Ressalta-se que a linha mestra do artigo, nos últimos anos, tem-se confirmado cada vez mais, por fatos e pelos documentos e normas, isto é, 
pelo “ser” e pelo “dever ser”.
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DA FRONTEIRA TERRESTRE

O conceito de fronteira vem sendo construído e transformado ao longo da história. Todavia, 
a concepção que se tem hoje pode ser remontada à formação do Estado-Nação, sobretudo no 
pós-Revolução Francesa, quando fora cunhado o sentimento de fidelidade - o nacionalismo. Essa 
evolução não ocorre à toa, pois, segundo o General Carlos de Meira Mattos, abordando a origem 
e a evolução da Teoria da Fronteira:

Cada Estado-Nação cultiva o sentimento de soberania. A posse do território nacional, sua 
defesa, passa a ser dever sagrado do cidadão. A delimitação dos direitos territoriais torna-se 
imperativa. A fronteira adquire importância excepcional – é o limite da soberania nacional. 
(MATTOS, 1990, p. 15)

Após a consolidação dos Estados nacionais, a fronteira2 passou a ter uma importância capital; 
passou a ser, no mínimo, uma região geopoliticamente sensível. Afinal de contas, é nas fronteiras 
que ocorre o contato entre os direitos soberanos dos Estados. Na expressão do geógrafo francês 
Paul Vidal de la Blache: “o ‘espírito da fronteira’ passa a inspirar o sentimento de nacionalidade.” 
(apud MATTOS, 1990: 15). Mais uma vez ratifica-se a importância desse espaço ora estudado. 
Agora não só se trata de mera dimensão espacial. A fronteira passa a ser compreendida sob a 
perspectiva de outra categoria de análise: a de território, pela qual, na sintética, porém profunda 
definição da geógrafa Bertha Becker, vai ao encontro do conceito de Geopolítica: “trata-se de um 
campo de conhecimento que analisa relações entre poder e espaço geográfico.” (BECKER, 2005: 71).

A partir da definição constitucional de faixa de fronteira terrestre (Art. 20, §2º, da Constituição 
Federal de 1988), extraem-se, pelo menos, os seguintes dados: extensão da faixa - até 150 km de 
largura, ao longo das fronteiras terrestres; finalidade - defesa do território nacional. Consolidando 
o entendimento e a preocupação com a região fronteiriça, a PDN expõe:

A existência de zonas de instabilidade e de ilícitos transnacionais pode provocar o transbordamento 
de conflitos para outros países da América do Sul. A persistência desses focos de incertezas impõe 
que a defesa do Estado seja vista com prioridade, para preservar os interesses nacionais, a 
soberania e a independência. (grifo dos autores)

Também a END se refere à essa porção do território nacional, no momento em que especifica 
que “Pauta-se a Estratégia Nacional de Defesa pelas seguintes diretrizes: 1. Dissuadir a concentração 
de forças hostis nas fronteiras terrestres, (…)”. Abaixo segue uma tabela demonstrando a extensão 
das linhas de fronteira terrestre do Brasil com os países fronteiriços:

2 Convém registrar uma das diferenças entre linha e faixa de fronteira: enquanto aquela diz respeito à linha divisória entre dois países, a partir 
de um marco determinado (artificial) ou de um acidente geográfico (natural, tais como rio, lago, montanha, floresta), esta corresponde a uma 
área, que se estende a partir da linha de fronteira para o interior do Estado (no modelo brasileiro, 150Km ).
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Quadro 1 - Características físicas dos limites (linhas) internacionais do Brasil

PAÍS TOTAL (KM) LINHA SECA RIOS, LAGOS E CANAIS MARCOS

Guina Francesa 730 303 427 10

Suriname 593 593 - 60

Guiana 1.606 908 698 134

Venezuela 2.199 2.199 - 2.682

Colômbia 1.644 835 809 128

Peru 2.995 992 2.003 86

Bolívia 3.423 751 2.672 438

Paraguai 1.366 437 929 910

Argentina 1.261 25 1.236 310

Uruguai 1.069 320 749 1.174

TOTAL 16.886 7.363 9.523 5.932

Fonte: BRASIL. Ministério das Relações Exteriores, 1999. In: BARCELLOS et. al., 2001 apud ABREU, 2008.

PODER DE POLÍCIA DO EXÉRCITO NA FRONTEIRA: ARCABOUÇO JURÍDICO E MENS LEGIS

A Constituição Federal de 1988 especifica, em seu art. 142, §1º, que “lei complementar 
estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das 
Forças Armadas.”. Apesar do fato de, no ano de 1999, ter sido aprovada a LC 97, estabelecendo 
as normas gerais acima aludidas, somente em 2004, por intermédio da LC 117, foi finalmente 
atribuído o poder de polícia ao EB na faixa de fronteira terrestre:

Cabe ao Exército Brasileiro, além de outras ações pertinentes, [...]: IV - atuar, por meio de 
ações preventivas e repressivas, na faixa de fronteira terrestre, contra delitos transfronteiriços e 
ambientais, isoladamente ou em coordenação com outros órgãos do Poder Executivo, [...].” 
(Art. 17-A, inciso IV, da Lei Complementar Nr 97, de 09 de junho de 1999) (grifo dos autores)

Em 25 de agosto de 2010, com a LC 136, ocorreu outro passo dessa construção legal: o poder 
de polícia, na região da fronteira, foi estendido às demais Forças Armadas:

Art. 16-A. Cabe às Forças Armadas, além de outras ações pertinentes, também como atribuições 
subsidiárias, preservadas as competências exclusivas das polícias judiciárias, atuar, por meio de 
ações preventivas e repressivas, na faixa de fronteira terrestre, no mar e nas águas interiores, 
independentemente da posse, da propriedade, da finalidade ou de qualquer gravame que sobre 
ela recaia, contra delitos transfronteiriços e ambientais, isoladamente ou em coordenação com 
outros órgãos do Poder Executivo, executando, dentre outras, as ações de: I – patrulhamento; 
II - revista de pessoas, de veículos terrestres, de embarcações e de aeronaves; e III - prisões 
em flagrante delito.

A necessidade desse arcabouço jurídico-normativo vinha sendo anunciada, principalmente, no 
intuito de “parametrizar a ação militar, amparando-a com o necessário poder legal e delimitando-a 
em função do interesse nacional” (FLORES, 2002, p. 90) diante da necessidade de controle das 
fronteiras. Mesmo cientes de que tais ações atenderiam a uma suposta visão dos Estados Unidos 
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sobre a destinação das forças militares na América, do México à Terra do Fogo (para conflitos 
locais, irregulares, de baixa ou média intensidade), o fato é que a conjuntura exige tais medidas, 
pelo menos enquanto não sejam reforçados os órgãos diretamente competentes ou criados outros 
com esta finalidade específica - fato esse que traria sérios riscos de desviar para si uma parte dos 
já parcos recursos destinados às FA. 

O poder de polícia está presente no cotidiano dos cidadãos, não significando uso de violência 
física propriamente dita, nem o uso de armas e de equipamentos que poderiam constranger os 
indivíduos. Esse é o mesmo poder que autoriza os órgãos de vigilância sanitária a inspecionar 
os estabelecimentos comerciais e os auditores da receita ou do trabalho a autuarem nos casos 
de infração. Intrinsecamente, é ligado ao Poder Público e tem seu fundamento na soberania do 
Estado. O professor Hely Lopes Meirelles sugere que poder de polícia “[...] é a faculdade que dispõe 
a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos 
individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado” (2002, p. 127). A definição legal 
desse poder é encontrada, inclusive, no Código Tributário Nacional:

CTN, art. 78 – Considera-se poder de polícia a atividade da Administração Pública que, limitando 
ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão 
do interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina 
da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão 
ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos 

direitos individuais ou coletivos. (grifo dos autores)

Há de se destacar que a fundamentação jurídica para a atuação do Exército Brasileiro na faixa 
de fronteira terrestre é diferente do embasamento legal das operações de Garantia da Lei e da 
Ordem (GLO) em outras áreas do País, como, por exemplo, nos centros urbanos ou na garantia do 
pleito eleitoral. O poder de polícia atribuído ao EB na faixa fronteiriça existe independentemente 
de ordem do Chefe do Poder Executivo - Presidente da República, como é exigida nos demais caso 
de GLO. Diferencia-se, pois, essa fundamentação, daquela encontrada no Dec. Nr 3.897/2001, 
aliado à Portaria nº 736, de 29 de outubro de 2004, que fixa a Diretriz Estratégica de Garantia da 
Lei e da Ordem para a atuação do EB. O quadro-resumo abaixo sintetiza tais diferenças:

Quadro 2 - GLO e Ações Subsidiárias na Faixa de Fronteira - Principais Diferenças
 

ITENS COMPARATIVOS GARANTIA DA LEI E DA ORDEM (GLO)
AÇÕES NA FAIXA DE FRONTEIRA

TERRESTRE

AMPARO CONSTITUCIONAL
   Art. 142, e §1º, CF/88;

   Art. 91, §1º, IV, CF/88.

   Art. 142, e §1º, CF/88;

   Art. 91, §1º, III, CF/88.

AMPARO LEGAL    LC/97, art. 15 e §§ 1º e 2º, e LC/117.    LC/97, com a redação dada pela LC/136, art. 
16.

DECRETO PRESIDENCIAL    Dec. n. 3897/2001.    Plano Estratégico de Fronteira (Dec. 
7496/2011)
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DIRETRIZ/PORT    Nr 736/2004, Cmt EB.
   Nr 061/2005, Cmt EB

   Nr 736/2004, Capítulo 5, alínea “g”.

PREMISSAS BÁSICAS / 

CARACTERÍSTICAS

   em todo o território nacional;

   depois de esgotados os instrumentos des-
tinados à preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio 
(art. 144, CF), após formalmente reconheci-
dos como in-disponíveis, inexistentes ou in-
sufi-cientes pelo Ch Poder Executivo Federal 
ou Estadual;

   decisão do Presidente da República, por 
iniciativa própria ou não, por meio de Men-
sagem.

   na faixa de fronteira terrestre (art. 20, §2º, 
CF/88);

  contra delitos transfronteiriços e ambien-
tais;

   isoladamente ou em coordenação com ou-
tros órgãos do Poder Executivo;

   excluídas as competências exclusivas das 
polícias judiciárias.

MISSÕES

   ações de polícia ostensiva, de natureza pre-
ventiva ou operativa (repressiva), como as Po-
lícias Militares; além de ações de Inteligência 
e Comunicação Social.

   patrulhamento;

   revista de pessoas, de veículos terrestres, de 
embarcações e de aeronaves;

   prisões em flagrante delito.

CARÁTER    presença e dissuasão.    preventivo e repressivo.

DAS AÇÕES PREVENTIVAS E REPRESSIVAS

A publicação Segurança Integrada I (DUARTE, 2007) traz o conceito de ações preventivas e 
repressivas que podem ser realizadas pelo EB em operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO). 
Essas são, respectivamente:

1. Aquelas desencadeadas, em caráter permanente, a fim de evitar um emprego prematuro 
da força e impedir ou dificultar a eclosão e o agravamento de uma situação de pertubação da 
ordem [...].
2. Aquelas desencadeadas, em caráter episódico, quando as ações preventivas não surtam 
efeito. Visam a reverter um quadro de grave comprometimento da ordem pública, para uma 
situação de paz e harmonia social.

Corroborando com a Portaria Nr 061/2005, do Comandante do Exército, a publicação 
Segurança Integrada I destaca que as ações repressivas podem ser desencadeadas tanto em uma 
situação de normalidade como em um quadro de cooperação com os governos estaduais ou com 
o Ministério da Justiça, apoiando ou coordenando as ações dos órgãos de segurança pública 
(OSP). Inclusive, sugere-se que esse tipo de ação ocorra de forma integrada pela possibilidade de 
participação das outras Forças, dos outros Poderes e dos OSP, caracterizando a forma de ação na 
Segurança Integrada.

Para tanto, o próprio inc. IV, do art. 17-A, da LC 97/99, em suas alíneas, elenca quais ações 
estão legalmente previstas neste tipo de operação (agora consoante o art. 16-A, da LC/136). Tratam-
se das ações de patrulhamento; de revista de pessoas, de veículos terrestres, embarcações e aeronaves, e 
de prisões em flagrante delito. Nessa concepção, a Portaria Nº 061, em atenção ao poder de polícia 
atribuído ao EB, traz um rol exemplificativo de ações:
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- preventivas: a) intensificar as atividades de preparo da tropa, de inteligência e de comunicação 
social, consideradas de caráter permanente; b) cooperar com órgãos federais, quando se fizer 
necessário, for desejável e em virtude de solicitação, na forma do apoio logístico, de inteligência, 
de comunicações e de instrução; e c) prover segurança às atividades de órgãos federais, quando 
solicitado e desejável, [..].

- repressivas: instalar e operar postos de bloqueio e controle de estradas e fluviais e postos de 
segurança estáticos; b) realizar patrulhamento e revista de pessoas, veículos, embarcações, 
aeronaves e instalações; c) efetuar prisão em flagrante delito; d) apoiar a interdição de pistas 
de pouso e atracadouros clandestinos, utilizados, comprovadamente, para atividades ilícitas; 
e e) fiscalizar produtos controlados. (BRASIL, 2005, grifo dos autores)

São exemplos de ações práticas, preventivas e repressivas, levadas a cabo pelo Exército na 
Faixa de Fronteira, as Operações Ágata e Boiadeiro, e o Sistema Integrado de Monitoramento de 
Fronteiras - SISFRON. 

A primeira, que já se encontra na oitava edição, tem por objetivo realizar um patrulhamento 
por toda a faixa de fronteira terrestre, de modo atuar, conjuntamente com as outras FA e órgãos 
de segurança pública no sentido de coibir justamente a prática desses crimes transfronteiriços - 
em particular o tráfico de armas e entorpecentes, o contrabando e o descaminho3 de mercadorias. 

Já a Operação Boiadeiro, desencadeada no ano de 2011, teve como missão apoiar o Ministério 
da Agricultura no controle do trânsito de gado e produtos bovinos provenientes do Paraguai, após 
o aparecimento de um surto de febre aftosa nos rebanhos daquele país. 

Com o SISFRON, o Governo Federal resolveu dotar o Exército com um projeto estratégico 
de vigilância de fronteiras, composto pela integração de um conjunto de recursos tecnológicos 
- como sensores, satélites e sistemas de comunicação à intensificação da presença humana em 
algumas porções da fronteira.

DA SEGURANÇA E PRINCIPAIS CRIMES TRANSFRONTEIRIÇOS E AMBIENTAIS

O entendimento de segurança de uma nação vem se modificando ao longo do tempo. Evoluindo 
da simples ameaça à integridade territorial dos primeiros Estados-nação westphalianos, a segurança 
hoje se ampliou, a ponto de se tornar “uma condição relativa de proteção coletiva e individual dos 
membros de uma sociedade contra ameaças plausíveis à sua sobrevivência e autonomia” (CEPIK, 
2001: 2). Nesse contexto, a ações de ilícitos e crimes transfronteiriços podem, se ocorrerem em 
uma escala elevada, afetar a sensação de bem-estar e proteção coletivos acima descritos.

Gunther Rudzit reforça o pensamento acima, assinalando a necessidade de se obter uma 
noção bastante clara das ameaças (ou seja, no campo externo) e das vulnerabilidades (no campo 
interno) a serem combatidas. É nessa distinção entre ameaças e vulnerabilidades que o autor aponta 
a dualidade de uma política de segurança nacional, já que a mesma, simultaneamente, deve se 
preocupar em reduzir as vulnerabilidades e enfraquecer as ameaças, ou em outras palavras, “pode 
ter seu foco para dentro das fronteiras do país, a fim de reduzir sua vulnerabilidade por si mesmo, 
3 A diferença entre os dois tipos de ilícitos reside na natureza da mercadoria que atravessa a fronteira: enquanto que o contrabando se refere à 

entrada e ou saída de mercadorias que atentem contra a saúde pública ou contra a moral, o descaminho se liga a itens normalmente comercia-
lizados, mas que entram ou saem do país sem a respectiva regularização tarifária e burocrática.



O PODER DE POLÍCIA DO EXÉRCITO NA FAIXA DE FRONTEIRA... 1019

diagramação: letra1@editoraletra1.com

Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 1012-1022. ISBN 978-85-63800-17-6

quanto para fora do Estado, procurando enfraquecer as ameaças externas indo diretamente às suas 
causas, por meio de negociações ou ataques armados diretos” (RUDZIT, 2005: 298).

Dentro da dualidade (ameaças no campo externo e vulnerabilidade no campo interno) em 
que se concebe uma política de segurança nacional, talvez dois dos maiores obstáculos a serem 
enfrentados são os delitos transnacionais e ambientais - estes últimos quando ocorridos em 
faixa de fronteira. Tal afirmativa se justifica em função da complexidade de se combater ilícitos 
que ocorram, ao mesmo tempo, dentro e fora da jurisdição do país, estando assim submetidos à 
legislação de dois ou mais Estados soberanos.

A título de delimitação, a Portaria Nº 061/2005 define os principais crimes transfronteiriços 
e ambientais existentes na faixa de fronteira terrestre do Brasil. Em seu item 6. EXECUÇÃO essa 
norma traz uma enumeração, exemplificativa, desses ilícitos:

- Delitos Transfronteiriços: a entrada (e/ou tentativa de saída) ilegal no território nacional de 
armas, munições, explosivos e demais produtos afins; o tráfico ilícito de entorpecentes e/ou 
de substâncias que determinem dependência física ou psíquica, ou matéria-prima destinada à 
sua preparação; o contrabando e o descaminho (Código Penal Brasileiro, art. 334); o tráfico de 
plantas e de animais, na forma da Lei de Crimes Ambientais (L. 9.605/98), do Código Florestal 
(L. 4.771/65) e do Código de Proteção à Fauna (L. 5.197/67); a entrada (e/ou tentativa de saída) 
no território nacional de vetores em desacordo com as normas de vigilância epidemiológica.

- Delitos ambientais: a prática de atos lesivos ao meio ambiente, assim definido pela Lei de 
Crimes Ambientais (L. 9.605/98); a exploração predatória ou ilegal de recursos naturais; a 
prática de atos lesivos à diversidade e à integridade do patrimônio genético do País, assim 
definidos na Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 Ago 01. (BRASIL, 2005, grifo dos autores)

IMPLICAÇÕES DOS ILÍCITOS TRANSTERRITORIAIS PARA A DEFESA E A SEGURANÇA: CASOS 
NO ENTORNO REGIONAL SUL-AMERICANO

Os ilícitos transterritoriais na América do Sul continuam recorrentes, apesar das tentativas 
de restrição impostas e em funcionamento na área fronteiriça. Podem ser citados, por exemplo: a 
região da Tríplice Fronteira (Brasil–Paraguai–Bolívia), uma das principais vias de acesso do tráfico 
de entorpecentes, do contrabando de armas e de descaminho, sem contar com a suposta existência 
de células ligadas ao terrorismo internacional4; bem como as ações do governo colombiano e a 
possibilidade - mesmo que remota - de transbordamento das ações da FARC (Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia) para o território brasileiro. 

Quanto a esta última possibilidade, convém lembrar que a história recente já registrou um 
incidente desse tipo: em 1º de março de 2008 ocorreu uma incursão de forças militares colombianas 
(Operação Fênix) em território equatoriano (Angostura, província de Sucumbíos, a 1.800m da 
fronteira com a Colômbia), quando um acampamento das FARC fora bombardeado. O objetivo 
principal era a captura ou a morte de Raúl Reyes, um comandante da guerrilha.

Como consequências, o presidente equatoriano, Rafael Correa, expulsara o embaixador 
colombiano, rompera diplomaticamente e ordenara a mobilização de tropas para a fronteira com 

4 Cf. reportagem “Rede do Terror no Brasil”, de Leonardo Coutinho, publicada pela Revista Veja, edição 2211, de 06 de abril de 2011.
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aquele país. Correa chegara a declarar ir até às últimas consequências, se preciso fosse. Insuflando 
mais a situação, no dia seguinte a este episódio, o presidente venezuelano, Hugo Chávez, fechara 
a embaixada venezuelana em Bogotá e deslocara dez batalhões para a fronteira com a Colômbia. 
No 4º dia de impasse, a Venezuela também anunciara o fechamento da fronteira e a suspensão 
das atividades econômicas com a Colômbia. De certo que fora a conversação promovida pela OEA 
(Organização dos Estados Americanos) e a ampliação dos debates na escala regional que permitira 
a resolução pacífica do conflito instalado (INSULZA, 2008-2009).

Outro caso para se trazer à tela diz respeito às FARC e o Estado panamenho. Em 2008, após 
capturar seis guerrilheiros em seu território, o Panamá foi ameaçado pelas FARC, com o lançamento 
de campanhas de sequestros e de ataques terroristas caso negasse a libertação dos detidos. Já em 
2010, 26 de junho, o ministro da segurança pública panamenha, José Raul Muliño, reconheceu 
que as FARC acessaram o território de seu país, sobretudo na província de Darien, a fim de refúgio, 
descanso e aquisição de víveres5.

Tais episódios não são exclusividade dos países vizinhos. Registra-se, pois, a comprovação 
de conexão entre as FARC e o Comando Vermelho, quando da prisão de Luis Fernando da Costa, 
vulgo “Fernandinho Beira-Mar”, em 21 de abril de 2001, por meio da Operação “Gato Negro”, 
no Departamento de Vichada, em território colombiano próximo à fronteira com a Venezuela 
(PINHEIRO, 2008).

Todo esse quadro justifica a construção legal vista neste trabalho, que diz respeito ao poder 
de polícia atribuído ao Exército. Por meio de missões conhecidas como constabulares (figura 
abaixo), que atuam em uma zona de interseção entre as questões de defesa nacional e de segurança 
pública, o Exército combina o seu emprego do tipo clássico (papel convencional de defesa externa) 
com as novas demandas difusas de segurança, exigidas, por exemplo, pelo combate aos crimes 
transnacionais. Isso indica que, consoante a natureza das “novas ameaças” presentes na fronteira 
terrestre, há o desenvolvimento de uma espécie de “doutrina dual”6 (MEDEIROS FILHO, 2010).

Figura 1 - Defesa Nacional, Segurança Pública e Ações Constabulares

Fonte: MEDEIROS FILHO, 2010.

5 Cf. reportagem “La provincia panameña de Darién, invadida por corredores de droga de las FARC”, de Sean Mattson, disponível no sítio Diálogo-A-
méricas, em 28 de maio de 2010. Também: reportagem “Farc ameaçam Panamá e exigem libertação de guerrilheiros”, de Ruth Costas, disponível 
no sítio de O Estado de São Paulo, de 28 de fevereiro de 2008.

6 Ver o caso dos Pelotões Especiais de Fronteira (PEF) que executam tanto missões do tipo convencional, tais como patrulha na linha de fronteira 
e áreas adjacentes, quanto operações do tipo polícia, preventivas ou repressivas, como vistas nesse trabalho.
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CONCLUSÃO

Pela importância da faixa de fronteira para o Estado brasileiro, sobretudo quando se leva em 
consideração a sua dimensão e, por conseguinte, sua porosidade; o seu teor geopolítico intrínseco 
e o seu distanciamento dos principais centros econômicos, políticos e demográficos do país - sem 
contar as infinitas riquezas naturais que se localizam em parte dessa porção territorial e que poderão 
ser objeto de conflitos internacionais no século XXI, justifica-se o arcabouço jurídico acima descrito.

Corroborando com essa ideia, as “novas ameaças” ampliam essa preocupação, ocasionando 
a necessidade de se preparar o Exército não só para sua atividade-fim, de defesa contra a agressão 
oriunda de forças de ouros Estados-Nação, mas também para missões do tipo constabulares, a 
fim de combater, entre outros, os ilícitos transnacionais, como o tráfico de drogas e os crimes 
ambientais. Os casos recentes vistos em alguns países do entorno sul-americano ilustraram como 
a negligência com este assunto pode ocasionar distúrbios que transbordam a escala nacional. 

Desta feita, a atuação do Exército (e das FA como um todo) voltada para o ambiente interno da 
faixa de fronteira - juntas ou não com os OSP - no combate a delitos transnacionais/transterritoriais, 
torna-se um novo desafio para os estudos de Defesa e de Segurança. Utilizando-se desse poder 
recentemente lhe atribuído, resta claro que o Exército Brasileiro atua no sentido de atender a 
duas vertentes que se interpenetram: a intra e a interestatal, visando às variadas inseguranças. 
Cabe frisar que o instrumento da cooperação será outro mecanismo essencial a ser invocado nessa 
peculiar dialética de forças, considerando as características desse “novo” oponente, exigindo a 
participação de todos: FA, Sociedade e Estados.
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FEDERALISMO E GESTÃO DO TERRITÓRIO: OS CONSÓRCIOS PÚBLICOS 
COMO PRÁTICA DE COOPERAÇÃO TERRITORIAL

FEDERALISM AND TERRITORIAL MANAGEMENT: PUBLIC CONSORTIA AS A PRACTICE OF 
TERRITORIAL COOPERATION

ADRIANA CARNEIRO DA SILVA

Universidade Federal da Bahia
adriana@riachao.com

RESUMO. Dentro da diversidade de arranjos institucionais do associativismo territorial os consórcios públicos estão 
inseridos como modelo de regência do federalismo brasileiro. A compreensão do processo envolvido na formação 
e no desenvolvimento político – institucional dessa forma de cooperação territorial passa pela dinâmica envolvida 
nas relações intergovernamentais multidimensionais, levando em análise seu histórico e a natureza de sua criação. 
Assim, o consórcio público constitui essencialmente um instrumento de gestão territorial possibilitando uma maior 
articulação das iniciativas e políticas públicas entre os níveis de governo, logo a sua gestão torna-se um objetivo a ser 
alcançado, pois é necessário analisar as relações estratégicas do poder frente aos agentes sociais envolvidos dentro 
do arranjo institucional que possibilita a prática de colaboração sobre um território. Dito isso, o objetivo principal 
desse estudo é analisar a cooperação territorial como forma de fortalecimento do federalismo brasileiro através da 
realidade dos consórcios públicos existentes na Bahia, penetrando esse conhecimento com a experiência do Consórcio 
de Desenvolvimento Sustentável do Território Portal do Sertão – CDSTPS, localizado num dos Territórios de Identidade 
do estado baiano. O empenho na prestação de serviços aos municípios permite que essa instituição dissemine soluções 
às demandas municipais adquirindo projetos e programas que se aplicam a sua realidade territorial, levando o mesmo 
a ser um dos melhores consórcios do estado, no sentido de projetos já executados e de equipamentos e recursos já 
recebidos. Destacando que a regulamentação de novos instrumentos de cooperação territorial federativas, dentro 
do âmbito da pactuação dos entes, torna-se cada vez mais imprescindíveis para poder equacionar os problemas de 
coordenação e colaboração das instâncias, entretanto, cabe ressaltar que a existências desses novos arranjos supõe 
a adequação à escala, o conteúdo político administrativo do território, a natureza da instituição e o modo de gerir 
dos agentes envolvidos no processo. 

Palavras-chave. Cooperação territorial, consórcios públicos, Bahia, CDSTPS.

ABSTRACT. Within the diversity of institutional arrangements of territorial associations, public consortia are 
included as a model regency of Brazilian federalism. The comprehension of the process involved in the formation 
and development of this political-institutional form of territorial cooperation includes the dynamics involved in 
multidimensional intergovernmental relations, considering its historical analysis and the nature of its creation. 
Thus, the public consortium is essentially an instrument of territorial management promoting greater articulation of 
initiatives and policies between the levels of government. Therefore, their management becomes a goal to be achieved 
because it is necessary to consider the strategic relations of power before the social agents involved in the institutional 
arrangement that allows the practice of collaboration on a territory. Then, the main objective of this study is to analyze 
the territorial cooperation as a way to strengthen the Brazilian federalism through the existing public consortia in 
Bahia, and also to link this knowledge with the experience of the Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do 
Território Portal do Sertão – CDSTPS located in a Territory of Identity of the state of Bahia. The commitment to 
provide services to municipal areas allows this institution to disseminate solutions to municipal demands acquiring 
projects and programs applicable to their territorial reality, leading this consortium to be one of the best partners of 
the state, if considering projects already executed and equipment and resources already received. Highlighting that 
the regulation of new instruments of federal territorial cooperation within the framework of the pact of entities, it 
becomes more essential to be able to solve problems of coordination and collaboration of instances, however, it is 
noteworthy that the existence of these new arrangements supposes the adequacy of the scale, the administrative 
territory of the political content, the nature of the institution and how to manage the agents involved in the process.

Keywords. Territorial cooperation, Public consortia, Bahia, CDSTPS.
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INTRODUÇÃO

No Brasil, o Estado está territorialmente organizado com base em um sistema federativo de 
governo: há uma distribuição espacial do poder entre escalas político-administrativas autônomas, 
que regulam e definem ações em limites territoriais determinados. Assim, pode-se vislumbrar o 
federalismo como forma característica de organização do Estado, em que coexistem diferentes 
esferas territoriais que são dotadas de poder.

O processo de democratização vivido pelo Brasil e a nova Constituição Federal de 1988, 
fortaleceu esse modelo e gerou uma nova configuração dos entes a estes federados. De fato, os 
Estados e Municípios brasileiros passaram a ter maior autonomia, assumindo competências de 
institucionalização frente as suas demandas. 

No entanto, nesse cenário, estes entes passaram a conviver com atribuições e responsabilidades 
contrários à sua capacidade de governo, ou melhor, eles não possuem estrutura suficiente para gerir 
os escassos recursos e melhorar a vida dos seus cidadãos. Principalmente os municípios de pequeno 
porte, que compõe a grande maioria do quadro federativo brasileiro, na qual não se encontram 
preparados para suprir todas as demandas assumidas e tornam-se, muitas vezes, dependentes de 
municípios maiores que consigam exercer alguma liderança regional. 

Além disso, muitos problemas transcendem os limites municipais, exigindo que a intervenção 
estatal seja discutida com os vizinhos. Logo, esse processo de descentralização reforçou a necessidade 
de novas formas de gestão do território com maior sintonia entre os entes federados, capaz de 
produzir articulações e possibilidades de cooperação territorial. Assim, fica indispensável definir 
novas políticas territoriais que visem à fomentação de prática sobre esses locais, a partir da lógica 
de cooperação dos entes federados, com a intenção de superar os desequilíbrios e as desigualdades 
das regiões.

Na referida Constituição há várias formas de cooperação intermunicipal, constituindo-se em 
um tipo de territorialização geográfica com forte conteúdo normativo. Dentre elas destacam-se 
as associações, os consórcios, os fóruns e as redes de colaboração. Eles expressam possibilidades 
encontradas pelos municípios para gerenciarem de forma articulada que, de certa maneira, acabam 
por transpor o seu território. Geralmente, essas formas de cooperação objetivam o equacionamento 
de questões de interesse comum entre os agentes envolvidos, impondo, com isso, novas formas 
de gestão territorial. 

Logo, espacializar essa gestão é ao mesmo tempo, condição e necessidade para analisar as 
relações estratégicas do poder frente aos agentes sociais envolvidos dentro do arranjo institucional 
que possibilita a prática de cooperação sobre uma área delimitada - o território, através do conjunto 
de normas específicas que coordenem, articulam e regulem as ações desses agentes. Assim, a gestão 
do território baseia-se no processo histórico do local e está associada à criação e/ou manutenção 
de espaços institucionalizados para elaboração, implementação, fiscalização e avaliação de políticas 
territoriais, e mais que isso, garantir que nesses espaços os agentes tenham o poder de definição 
das políticas, visto que a natureza dessas ações constitui ponto crucial à sua análise e execução.

Diante disso, o foco de estudo dessa investigação, são as formas de cooperação entre entes 
federados: os consórcios públicos, no qual, estes são vistos como um território institucionalizado, 
nomoespacializado, balizado pela colaboração dos entes federados, juntos num acordo estabelecido 
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para objetivar a realização de ações coletivas, com o intuito de resolver questões que são comuns 
dos seus consorciados. 

A tentativa de resposta às questões que orientaram este estudo é buscar a partir da revisão 
da literatura e da consulta à legislação brasileira a situação sobre esse arranjo institucional, 
entendendo, a partir da realidade dos consórcios públicos existentes na Bahia. Aprofundando esse 
conhecimento sobre as experiências dessa forma cooperada no estado, e de como pode-se analisa-
lo como estratégias de gestão do território dentro do cenário do federalismo brasileiro, a pesquisa 
buscar exemplificar esse objeto com o estudo do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do 
Território Portal do Sertão – CDSTPS. Complementou-se a investigação com entrevistas a membros 
do governo do estado da Bahia e da visita de reconhecimento ao consórcio em questão.

A COOPERAÇÃO TERRITORIAL DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS 

O tema dos consórcios públicos está inserido na diversidade de arranjos institucionais 
relacionados a experiências da cooperação territorial como modelo de governança no federalismo 
brasileiro, como descrito acima. A compreensão do processo envolvido na formação e no 
desenvolvimento político – institucional dos consórcios públicos passa pela dinâmica nas relações 
intergovernamentais estabelecidas entre seus entes. (ABRUCIO; SOARES, 2001; ABRUCIO, 2005). 
Além de promoverem a cooperação entre os entes federados de forma multiescalares, os consórcios 
públicos foram criados para solucionar problemas que surgem de situações de interdependência e 
compartilhamento de responsabilidades, a partir da percepção da necessidade de coordenação de 
ações conjuntas para alcançar resultados que isoladamente seriam difíceis de serem atingidos. As 
experiências de consórcios existentes caminham na busca do resgate dos conceitos de cooperação 
intergovernamental, territorial e da solidariedade, podendo auxiliar a potencializar ações de 
articulação microrregional. 

É fato que os consórcios públicos baseiam-se na forma de agregação coletiva por interesses 
comuns. Uma ideia de juntar forças a fim de realizar objetivos que cada ente pertencente a essa 
instituição não teria condições de sanar isoladamente. No entanto, há outros fatores a serem 
analisados à formação de um consórcio para sua melhor análise: a confiança entre os entes; o caráter 
que a entidade terá; a participação de outros níveis de governo; modelo institucional a ser adotado; 
e a atuação empreendedora dos agentes envolvidos no processo. (SEGATTO; ABRUCIO, 2011).

Abrangendo esses fatores há de se levar em consideração mais um elemento, a natureza 
territorial de um consórcio público, já que as diversas ações locais, ao mesmo tempo em que afetam 
o território, também são afetadas por este, devido aos seus condicionantes materiais e simbólicos. 
Assim, nessa perspectiva o território é capaz de criar um ambiente propício para o intercâmbio 
de informações e de conhecimento, que são sustentadas por meio de interações face-a-face, o que 
permite a formação de redes locais de conhecimento em que os diversos agentes estão envolvidos. 

Logo, os consórcios são vínculos capazes de fortalecer as instituições, que territorializadas, 
favorecem a organização de interesses da sociedade, gerando condições favoráveis à cooperação e 
competição, possibilitar as ações estruturantes nas quais a igualdade política, a solidariedade, a 
confiança e a tolerância são essenciais. (CASTRO, 2005).
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Historicamente é interessante ressaltar que a cooperação intermunicipal não representa 
algo novo, pois era prevista já na primeira constituição brasileira de 1891, através da forma de 
contratos de cooperação intermunicipal/estadual que necessitava de aprovação do governo federal. 
No entanto, com o processo de redemocratização de 1988, os municípios brasileiros passaram a 
ser reconhecidos como entes federativos autônomos, ocorrendo, assim, uma maior transferência 
das competências que antes cabiam aos estados e à união para os municípios. Assim, a ideia de 
consorciamento volta com força maior, pois nesse contexto, fica necessário que existam novas 
políticas territoriais que visem à fomentação de ações sobre esses territórios a partir da lógica de 
coesão e cooperação dos entes a fim de superar os desequilíbrios e as desigualdades das regiões 
(SILVA; SILVA; COELHO, 2008).

Com a aprovação da Lei 11.107 de 2005 os consórcios públicos dispuseram de normas 
gerais à sua criação, e sua posterior regulamentação através do Decreto 6.017 de 2007, apontaram 
importantes avanços para a gestão pública de forma associada de serviços públicos e, por conseguinte, 
para o federalismo cooperativo. 

O conceito central que se destaca dessa legislação é justamente o de gestão associada, 
que está diretamente relacionado ao estabelecimento de mecanismos de vinculação entre entes 
federados de acordo com um objetivo comum. Sendo uma modalidade de associação entre entes 
federados multidimensionais, os consórcios públicos compõem a administração indireta dos entes 
federativos, com vistas ao planejamento, à regulação e à execução de atividades de um modo geral 
ou de serviços públicos de interesse comum de alguns ou de todos os consorciados.

Deste modo, o consórcio público é resultado de um pacto de base territorial, politico, 
institucional e administrativo, de uma negociação que incluirá a elaboração e aprovação do 
estatuto deve prevalecer à preservação da autonomia e a decisão política dos municípios, no qual 
deve existir a condição de uma gestão compartilhada, ou seja, a possibilidade de se passar de um 
comportamento competitivo para um mais cooperativo dentro das relações interfederais.

Sendo assim, a sua cooperação procura condições para articular, negociar e controlar as 
relações de poder territorializadas, que se manifestam na apropriação e definição desse território, 
pois essa estrutura cooperativa define novos limites territoriais para a elaboração de ações coletivas. 
Como aponta Rodrigues (2013) o “território da cooperação”, aquele espaço que se torna o próprio 
referencial das relações intermunicipais. 

Em outras palavras, os limites territoriais da cooperação são reconhecidos e compartilhados 
pelo conjunto de parceiros, o que lhes possibilita identificar problemas comuns e meios de 
intervenção. Em última análise, “é o território que ordena a cooperação”. (RODRIGUES, 2013, 
p. 90).

Ponderando o caso de que os municípios são entes autônomos dentro do pacto federativo 
e que se baseia, por definição, num acordo de base territorial no quais grupos sociais localizados 
em diferentes partes de um território nacional organizam-se em busca da harmonização entre 
suas demandas particulares e os interesses gerais da sociedade, apreende-se que este pacto 
controverte a acomodação de diferenças, sendo um ambiente de constante tensão, incumbindo a 
essas instituições ajustarem os interesses e controlarem os conflitos. Caracterizando numa figura 
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política institucional que, preservando a diversidade, tem como desígnio a árdua tarefa de unificar 
e conciliar objetivos, muitas vezes opostos (CASTRO, 2005).

A legislação consorcial prever para o Brasil formas de associação entre os entes federados, 
segundo a lei, considera-se como área de atuação do consórcio público, independentemente de figurar 
a União como consorciada, a que corresponde à soma dos territórios: a) dos municípios, quando 
o consórcio público for constituído somente por municípios ou por um estado e municípios com 
territórios nele contidos; b) dos estados ou dos estados e do Distrito Federal, quando o consórcio 
público for, respectivamente constituído por mais de um estado ou por um ou mais estados e o 
Distrito Federal, ou; c) dos municípios e do Distrito Federal, quando o consórcio for constituído 
pelo Distrito Federal e os municípios.

As possibilidades de relações territoriais previstas na Lei nº 11.107/2005 permitiram 
efetivamente a flexibilização das atividades consorciadas e o tratamento de questões em múltiplas 
escalas pelos consórcios. A lei também não estabelece a obrigatoriedade de esses territórios serem 
contíguos, muito embora seja mais lógico e bastante desejável que eles sejam próximos entre si 
o suficiente para favorecer as condições do planejamento físico-territorial e das ações regionais. 

Portanto, existe a possibilidade de existirem associações entre municípios não caracterizados 
pela vizinhança, bem como a autonomia dos municípios frente aos estados para promover a 
integração regional. Outro aspecto interessante refere-se à impossibilidade de municípios se 
agregarem a estados que não estejam em seus territórios, essa apreensão denota o cuidado a fim 
de que um estado não intervenha no plano territorial de outro estado, o que poderia gerar conflitos 
de competência federativa (VARGAS, 2012).

No Brasil, existe relato de consórcios públicos há muito tempo, como descrito acima, mas a 
Lei de 2005 tornou essa forma de cooperação mais popular. Segundo as Pesquisas de Informações 
Básicas Municipais realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre 
o Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública (MUNIC), segundo esses dados no ano de 
2005 o Brasil possuía 5.564 municípios, e destes, 4388 faziam algum tipo de consorciamento 
intermunicipal, já em 2012 o número de consórcios (5631) superou a quantidade de municípios 
brasileiros, que são 5.565. 

Ainda segundo essa base de dados, os municípios pertencentes às regiões Sudeste e Sul, desde 
antes da aprovação da legislação, já possuíam uma maior popularização dos consórcios, ou seja, 
um maior número de municípios consorciados. No entanto, é preciso ressaltar que os estados de 
Minas Gerais e do Paraná apresentam maiores densidades dessa forma de cooperação territorial 
intermunicipal do território brasileiro, o que pode ser explicado pelas consistentes políticas de 
incentivos oriundas dos seus governos estaduais. 

Alguns consórcios intermunicipais são fomentados pelo Governo Federal, como é o caso 
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) que apoia a implantação dos 
Consórcios de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local (Consad), como forma de articulação 
territorial entre municípios para o desenvolvimento de ações nas áreas de segurança alimentar, 
desenvolvimento local, geração de trabalho e renda. Além da motivação para a construção dos 
aterros sanitários, Lei dos Resíduos Sólidos n.12.305/2010, que faz com que parte expressiva da 
verba federal só possa ser repassada a um consórcio. 
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Assim, essas políticas verticalizadas, seja pelo governo federal e/ou estadual, proporciona a 
implantação dessas instituições, e acaba por ampliar o quadro da descentralização administrativa, 
política e financeira da escala municipal. No entanto, segundo pesquisa de Abruccio, Sano e 
Sydow (2011) é preciso fazer algumas observações com relação a essa dimensão de consórcios, 
visto que grande parte destes é fragilizada em relação a sua operacionalidade, não possuindo 
uma densidade institucional que efetivamente possa conceba um algum ganho para o território 
em que estão implantados. Outros apenas acabam cumprindo um papel administrativo e depois 
do programa executado se desfaz. E outros apenas ficam no estatuto de criação, não realizando 
programa nenhum. Dito isso, na próxima seção será realizada uma análise dos consórcios públicos 
no estado da Bahia.

OS CONSÓRCIOS PÚBLICOS NO ESTADO DA BAHIA: DESCRIÇÃO E ANÁLISE

A cooperação territorial tem sido uma alternativa para viabilizar a gestão pública municipal. 
Assim, alguns estados brasileiros começaram a motivar a criação dessas instituições como 
instrumentos de descentralização das políticas públicas no estado, como já ressaltado o caso de 
Minas Gerais e do Paraná, mesmo antes da Lei 11.107 de 2005. 

Assim, depois da legislação consorcial outros estados estimularam a criação dessas entidades 
em seu território, sendo muitos deles com o apoio do Governo Federal através da Secretária de 
Relações Institucionais – SRI, secretária com categoria de ministério. A SRI criou uma cartilha de 
criação aos consórcios, ministrou cursos e palestras sobre a importância desse mecanismo para o 
desenvolvimento do local via gestão cooperada.

Diante disso, em 2007, a SRI fez uma reunião com o governo da Bahia a fim de estimular 
esse instrumento federativo no estado. Como o território baiano já era subdivido em Territórios 
de Identidades – TI1 e esses servem como unidade de planejamento para as políticas públicas, 
foi formado um Grupo de Trabalho SEPLAN -  Secretaria do Planejamento do Estado da Bahia e 
SEDUR - Secretaria de Desenvolvimento Urbano (GT SEDUR-SEPLAN), com a intenção de elaborar 
uma política estadual de incentivo à formação de consórcios públicos, no ano de 2009. 

Essa ação do governo estadual pode ser vista como uma institucionalização desse arranjo 
federado, com destacado na seção 2 desse trabalho. No qual esse processo acaba por influenciar 
as decisões do território, alterando o comportamento dos agentes envolvidos nele, e fortalecendo 
a regionalização estadual em TI’s. 

O GT SEDUR-SEPLAN tem por objetivos prestar apoio/assessoramento aos municípios 
interessados em constituírem consórcios públicos; propor projetos e ações a integrarem a política 
estadual de incentivo à sua formação; realizar a mobilização e capacitação de gestores municipais 
e divulgação da política de consórcios públicos. Sendo que uma de suas principais premissas é a 
criação, ou adequação as instituições já existentes, de entidades multifinalitários, como o apoio das 
duas secretárias estaduais. Assim, as instituições criadas a partir desse GT seriam estabelecidos 
como Consórcios de Desenvolvimento Sustentável - CDS, com a intenção de dar esse caráter plural 
de infraestrutura.

1 Em 2007 o governo da Bahia criou uma nova regionalização chamada de Territórios de Identidades - TI, subdividindo seu território em 27 TI’s, 
os quais englobam todos os 417 municípios baianos.
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Segundo o secretário de Planejamento do estado no período, “a implantação dos consórcios 
vai constituir caminhos de gestão não só no campo municipal, mas também no campo regional. 
Ela representa uma melhora do processo de gestão, estabelece parâmetros de sustentabilidade, 
amplia o horizonte dos serviços e viabiliza o que é inexequível para um pequeno município”. 
(SECOM, 2014)

Já para o diretor de Planejamento Territorial da Seplan em 2009,  “os consórcios inauguram 
uma nova forma de relação, e, ao contrário do que muitos pensam, eles não ferem a autonomia 
dos municípios. Eles são fortalecidos porque se amplia a capacidade de diálogo e negociação junto 
aos outros entes da federação e da iniciativa privada”, ou seja, fortalece as gestões municipais. 
(SECOM, 2014)

Diante desse estímulo, atualmente o estado possui 29 consórcios já formados em sua 
malha territorial (figura 1). Desde 16 receberam a orientação do GT SEDUR-SEPLAN, e 13 tem o 
prenome definido de CDS, fortalecendo assim, o trabalho dos TI’s e sua institucionalização pelo 
governo estadual, tornando-se “território de cooperação”, palco de referências para as relações 
intermunicipais, como destacado por Rodrigues (2013).

Outro ponto de grande relevância no mapeamento é a quantidade de municípios que fazem parte 

de dois consórcios, sem levar em consideração o fato de pertenceram a um determinado TI, o que pode ser 

visto como positivo para o fortalecimento desses arranjos federados. Um dos exemplos é o formado pelos 

municípios de Sapeaçu, Cruz das Almas, Conceição do Almeida, São Felipe e Muniz Ferreira que com a 

orientação do GT SEDUR – SEPLAN formou o Consórcio do Território do Recôncavo – CTR, sendo que estes 

mesmos munícipios fazem parte do CIRB - Consórcio Intermunicipal do Recôncavo Baiano desde 2005. 

O CTR foi formado pela proximidade geográfica inicialmente com o intuito de execução 
de obras de recuperação de estradas vicinais, que integram zonas rurais e áreas distritais dos 
municípios em questão. Já o CIRB já existe a nove anos, sendo o primeiro consórcio brasileiro de 
acordo com a lei de 2005, e tem o intuito de promover o fortalecimento e desenvolvimento dos 
municípios que integram todo recôncavo baiano, o que inclui municípios de três Territórios de 
Identidade, o território do CIRB inclui 28 municípios, os do Território do Recôncavo, mais três da 
Região Metropolitana de Salvador e cinco dos Territórios Baixo Sul, Vale do Jiquiriçá e Piemonte 
do Paraguaçu. (CIRB, 2014). 

De alguma forma o governo do estado estabeleceu convênios com essas instituições, tais 
como: 12 consórcios já realizaram parceria com o governo do estado com o Projeto da Patrulha 
Mecanizada, destinado a comprar de maquinário para o convívio com o semiárido, no valor de 20 
milhões de reais diluído entre os consórcios; A Secretária de Meio Ambiente – SEMA está realizando 
a gestão ambiental compartilhada entre consórcios e governo do estado, parte desses recursos 
será financiado pelo Programa de Desenvolvimento Ambiental (PDA), através de empréstimo com 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). (SEPLAN, 2014)

Cabe fazer uma análise dessa cooperação SEMA – consórcios públicos. A gestão ambiental é 
uma norma a ser cumprida por todos os municípios brasileiros, no entanto, no estado da Bahia a 
prioridade é realização essa ação, inicialmente, via consórcios públicos, com o intuito de agilizar 
o trabalho a ser realizado, descentralização a política. E posteriormente, os municípios que não 
fazer parte de nenhum consorciamento receberam essa normatização.
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A relação consórcio e União na Bahia vêm se dando através de programas pontuais, ou seja, 
quando o governo federal lança algum tipo de programa as instituições enviam o projeto a fim 
de se conseguir o recurso. Segundo o SRI, no ano de 2013, a Bahia foi o estado que mais captou 
recursos federais via consórcios públicos. Tanto que com o Ministério de Desenvolvimento Social 
houve a transferência de cerca de 60 milhões de recursos para três entidades (Consórcio Público 
de Desenvolvimento Sustentável do Território do Sisal - CONSISAL - 30 milhões; Consórcio de 
Desenvolvimento Sustentável do Território da Bacia do Jacuípe - CDS BACIA DO JACUÍPE - 15 
milhões; Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Portal do Sertão - CDSTPS - 14,7 
milhões), todos revestidos em ação para o convívio com o semiárido. (SEPLAN, 2014)

Outro ponto a ser destacado no estado é a criação da Associação Baiana de Consórcios 
Públicos - ABACP, em 2013, entidade criada por doze consórcios: CIRB, COPCHAD, CIMA, CIVARP, 
CIVALERG, CIARC, CIRMS, CONTESF, CISAN, CIAPRA, CISS e CDS do Alto Sertão. Ressaltando que 
essa associação possui personalidade jurídica de direito privado da espécie associação civil, sem fins 
lucrativos. Seu objetivo é de coordenar os esforços entre seus associados com a implementação de 
uma efetiva política estadual que atenda os consórcios públicos e estabeleça um fórum permanente 
de debates de assuntos consorciais nos três âmbitos de governo. (ABACP, 2014).

No entanto, a espacialidade consorcial no estado não está só ligada à ação de auxilio do GT ela 
se deve ao empreendedorismo dos gestores, dos técnicos, e de alguns deputados que se envolvem 
nessas articulações, pois alguns consórcios acabam tendo maiores recursos, programas e projetos 
enquanto outros apenas ficam no estatuto de criação. Outro ponto a ser considerado é que algumas 
instituições servem apenas para administrar programas e projetos das outras instâncias federadas, 
sendo que quando esses programas terminam estas perdem suas articulações e ficam a mercê de 
outra ação verticalizada. Além de analisar a baixa arrecadação financeira dos municípios que não 
podem repassar recursos para manter o consórcio e a pouca infraestrutura técnica dos membros 
consorciados. 

A EXPERIÊNCIA DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO 
PORTAL DO SERTÃO – CDSTPS

O CDSTPS é um consórcio criado em abril de 2010, sendo que começou efetivamente a 
funcionar em 2011, é uma das instituições formadas com a orientação do GT SEDUR – SEPLAN 
do governo estadual. Ele tem como objetivo articular ações de gestão territorial entre alguns dos 
municípios que compõem o Território de Identidade Portal do Sertão, através de uma cooperação 
intermunicipal. Este é composto por 17 municípios, no qual todos foram convidados a fazerem 
parte do consórcio, sendo que 14 aceitaram se associarem no CDSTPS, sendo estes: Amélia 
Rodrigues, Coração de Maria, Santanópolis, Santo Estevão, Teodoro Sampaio, Tanquinho, Irará, 
Conceição do Jacuípe, Conceição da Feira, Anguera, Antônio Cardoso, Ipecaetá, Água Fria e Santa 
Bárbara (figura 2). 

Todo o TI Portal do Sertão, segundo dados do seu Plano Territorial de Desenvolvimento 
Sustentável - PTDRS (2012), possui uma área de 5.798 Km², que se distribuem em duas regiões 
com características relativamente distintas no cenário baiano, principalmente no que diz respeito 
ao clima, vegetação, atividades agropecuárias e culturais: o Recôncavo Baiano (4 municípios) e o 
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Figura 2 - Mapa dos municípios que compõe o CDSTPS

Fonte: IBGE, 2010 - Elaboração: DIAS, 2013

Semiárido (10 municípios). O consórcio formado nesse Território de Identidade abriga 270.052 
habitantes, tendo um leve predomínio da população urbana com 53,08%, enquanto 46,92% 
localizam-se na zona rural, segundo IBGE (2010).

Concebido como instrumento para impulsionar o desenvolvimento da região, o CDSTPS 
objetiva a realização de ações coletivas sobre o território, de acordo com seu estatuto e o protocolo de 
intenções este tem por finalidade: elaborar estudos e debates sobre o desenvolvimento; desenvolver 
ações nas áreas de infraestrutura, transporte, saneamento básico, turismo, agricultura familiar e 
segurança alimentar e nutricional; sendo um dos consórcios multifacetados.

A experiência em questão conta com 50 técnicos efetivos, alguns por concurso público 
outros por indicações dos municípios e/ou necessidade do serviço a ser prestado, de várias áreas 
(Administrador; Advogado; Assistente Social; Biólogo; Contador; Médico Veterinário; Engenheiro 
Agrimensor; Engenheiro Agrônomo; Engenheiro Ambiental; Gestor de Pessoas; Gestor Público; 
Jornalista; Publicitário e Operadores de máquinas); Possuem 27 carros em sua frota a maioria 
para executar e fiscalizar os projetos; Sede administrativa bem estruturada; A depender do projeto 
pode contratar terceirizado para executar os serviços – que normalmente eles dão preferenciais a 
pessoas da cidade em que o programa será realizado; E atualmente é um consórcio autossustentável, 
ou seja, se mantem dos seus projetos e programas, não necessitando mais do repasse financeiro 
das prefeituras que o compõe.

Já foram implementados/executados 10 significativos programas no território dos municípios 
consorciados: Patrulha mecanizada; Habitação rural; Gestão ambiental compartilhada; Projeto 
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2ª água; Regularização fundiária; Programa semeando; Capacitações; Construção de cisternas; 
Limpeza de aguadas; Barreiro trincheira; Cadastro florestal de propriedades rurais e Cisterna-
calçadão. Esses programas totalizaram o montante de R$ 19.266.900,00 oriundos de parcerias 
com o governo federal e estadual. Diante dessas ações, da região em que está inserido e da sua 
população, apreende-se que esses projetos foram mais voltados para a população rural e para o 
combate a seca que vem assolando o nordeste nos últimos anos. (CDSTPS, 2014).  

A rigor a gestão territorial desses programas executados se dá através de reuniões com 
os representantes do consórcio (técnicos) e dos representantes municipais (prefeitos e/ou 
representantes), a partir disso o programa é direcionado para o local de melhor infraestrutura 
para receber e/ou aos munícipios que possuem melhor relação (política) com a equipe técnica, 
sendo que a maioria dos programas já foi executada ou já está estabelecido para executar em todos 
os municípios consorciados.  

Nessa experiência um aspecto a ser ressaltado é a grande dose de conhecimento técnico e 
capacidade de gestão presente na equipe do CDSTPS, visto até no nível educacional dos técnicos 
descritos acima. O comprometimento na prestação de serviços aos municípios permite que a equipe 
dissemine soluções às demandas municipais adquirindo projetos e programas que se aplicam a 
realidade territorial local. 

O que se pode apreender desse consórcio é que o sucesso dos programas e projetos já 
implementados, a sua infraestrutura técnica e de equipamentos e recursos se deve a competência 
de ajustar inovação institucional na forma de gerir o território e ao conteúdo da política territorial 
local em aceitar esse arranjo como estratégico para obter resultados a demandas coletivas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste artigo foi proposto analisar os consórcios públicos, via o cooperativismo territorial, como 
uma forma de integração do federalismo brasileiro, articulando essas entidades multiescalarmente, 
partindo dos territórios de cooperação na Bahia e no objeto de estudo específico, o CDSTPS.

É fato que a lei dos consórcios públicos é uma conquista importante, especialmente para os 
municípios. No entanto, o possível êxito dessa instituição não é imediato, é processual, pois ainda 
existem fragilidades a serem superadas para seu melhor resultado ao território. Além da adequação 
à escala federativa, ao conteúdo político administrativo territorial, a natureza da instituição que 
será implementada e o modo de gerir dos agentes envolvidos no processo.

No caso do Bahia, a motivação do governo fez com que os consórcios públicos fossem mais 
disseminados no estado, possibilitando uma ampliação do número de entidades e uma maior 
infraestrutura para os mesmos. Entretanto, como essas instituições trabalham com a noção de 
decisão voluntária à sua formação, a influência verticalizada nos remete a refletir o papel de cada 
ente federado e as possíveis articulações entre eles, além da ideia de institucionalização estadual, 
chegando até mesmo a apontar como uma política de governo estadual: a criação de consórcios 
públicos nos Territórios de Identidades. No qual essas instituições estão desempenhando o papel 
de gestoras territoriais, pois seus processos de gerenciamento acabam regulando a forma como 
os objetos se organizam no território a partir das relações dos agentes que o compõe.
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 Além do fato de que é preciso pensar, sem juízo de valor, se essa verticalização que estimulou 
a implantação da cooperação territorial será satisfatória para assegurar a sustentabilidade desses 
consórcios públicos ao longo do tempo, e se, no caso da Bahia, a institucionalização via Territórios 
de Identidades é viável ao fortalecimento dos municípios consorciados ou a uma reafirmação dos 
TI’s como unidade de planejamento territorial do estado baiano. 
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A IMPORTÂNCIA DA POLÍTICA DE DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO 
ESTATAL: POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS E PLANEJAMENTO DO 

TERRITÓRIO

THE IMPORTANCE OF THE DECENTRALIZATION POLICY OF STATE MANAGEMENT: URBAN 
POLICIES AND TERRITORIAL PLANNING 
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RESUMO. O objetivo deste trabalho é apresentar e discutir a importância da política de descentralização da gestão 
estatal, na perspectiva da gestão pública compartilhada e do planejamento territorial participativo como ferramentas 
para o ordenamento do território. Considera-se a escala da administração municipal de São Paulo e a experiência da 
gestão do período de 2001-2004 com a formalização das subprefeituras, para refletir que a tarefa de elaborar e aplicar 
as políticas públicas urbanas requer da gestão estatal duas importantes diretrizes: a descentralização da política, 
no sentido de dar voz aos diversos saberes locais e a descentralização da gestão das políticas, no intuito de atender 
às demandas setoriais no território. Sugere-se com esse estudo sobre as novas diretrizes e ações na elaboração das 
políticas públicas e na condução da gestão e do planejamento territorial na escala local e regional, possibilidades para a 
construção de um aparato político-administrativo e institucional que observe e funcione sobre as necessidades básicas 
da população no território vivido e na redistribuição dos recursos públicos para a implantação das políticas públicas 
voltadas para o ordenamento e desenvolvimento do território com qualidade de vida e inclusão social. 

Palavras-chave. Território, Políticas públicas, Descentralização, Gestão e planejamento.

ABSTRACT. The objective of this paper is to present and discuss the importance of policy decentralization of state 
management, in the perspective of shared governance and participatory territorial planning as tools for spatial 
planning. We consider the municipal administration scale of São Paulo city and the experience of the managing 
period 2001-2004, with formalization of the sub-prefectures, in order to reflecting that the task of developing and 
implementing urban policies of state management requires two important guidelines: a decentralization policy, in the 
sense of giving voice to the diverse local knowledge and the decentralization of policies, in the sense of attending the 
sectorial demands in the territory. It is suggested with this study on new guidelines and actions in the elaboration of 
public policies, and in conducting of territorial management in local and regional scales, possibilities for building a 
political-administrative and institutional apparatus that observe and work on basic needs of the population in a lived 
territory and in the redistribution of public resources for the implementation of public policies destined to ordering 
and developing of the territory with quality of life and social inclusion.

Keywords. Territory, Public policy, Decentralization, Management and planning.

INTRODUÇÃO 

A atuação do Estado brasileiro, até a década de 1970, foi marcada por projetos e planos voltados 
para o crescimento econômico e a modernização tecnológica e industrial do país, convivendo com 
sua face centralizadora e conservadora de decisões. O Brasil atingiu um estágio de crescimento 
econômico significativo neste período, paralelamente, institucionalizou-se uma concepção de 
gestão e planejamento do território com um enfoque tecnoburocrático na formulação das políticas 
públicas sociais e territoriais e ainda muito pouco atento às diversidades regionais do país (BECKER; 
EGLER, 1994).  Para acompanhar o crescimento econômico buscou-se prover o território nacional 

AS ESCALAS DE GESTÃO DAS POLÍTICAS TERRITORIAISEIXO V
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de infraestrutura física e social, tais como o sistema viário e de transportes, a expansão da rede 
de eletrificação, de habitação, dentre outros, com o intuito de facilitar a dinâmica da economia 
produtiva industrial e financeira no país. Porém, as questões urbana e regional e seus problemas 
sócioespaciais iam sendo tratados por um padrão de gestão e planejamento que se instrumentalizava 
em auxílio à dinâmica da produção e valorização capitalista do território.

Estudos sobre urbanização têm demonstrado que o espaço urbano de São Paulo tem 
historicamente se expandido em todas as direções e se constituído de forma desordenada. No contexto 
da produção e valorização capitalista do espaço urbano, as cidades expressam as contradições na 
ocupação e uso do território. Na competição por espaços de moradia e de investimentos econômicos, 
criou-se na cidade uma ordem urbana fragmentada, propiciando a formação de subcentros e 
centralidades de importância econômica e cultural, como também, muitas áreas com assentamentos 
pouco ou nada assistidos por equipamentos e serviços públicos, constituindo-se em muitos territórios 
vulneráveis aos riscos socioambientais. Como destacou Paul Singer (1995), predomina um modelo 
de urbanização que impõe uma participação diferenciada das pessoas no processo de produção, 
distribuição e apropriação do produto, ou seja, o solo urbano e suas benfeitorias, acentuando os 
problemas urbanos, tais como o déficit habitacional e de infraestruturas física e social básicas.

Em oposição a este modelo, vários estudos, projetos e planos foram elaborados e propostos 
para alavancar políticas de reforma urbana e do Estado, instruindo-se com os paradigmas do 
planejamento democrático e participativo na perspectiva de inclusão dos diversos saberes locais 
na elaboração e condução das políticas públicas para o desenvolvimento do território com mais 
justiça e inclusão social. Muitos dos trabalhos realizados apontavam os fracassos do modelo de 
planejamento modernista e centralizador de decisões. Isso se explica, em grande parte, porque 
os problemas territoriais e sociais das cidades, que cresciam rapidamente em função da dinâmica 
econômica e demográfica, começaram a aparecer, causando impacto sobre o ambiente físico e 
social (MARICATO, 2000).

A partir da década de 1970, mesmo em face das adversidades e contradições do processo de 
reforma do Estado e urbana, a participação da sociedade civil, das organizações populares na vida 
pública, tem sido um processo crescente no país. Alguns governos municipais introduzem em sua 
agenda a participação popular na condução das políticas públicas voltadas para o desenvolvimento 
econômico, social e urbano no esforço de se alcançar a justiça e a equidade social, no sentido de 
se ampliar a democracia (NUNES; JACOBI, 1982).  

Os princípios e diretrizes para a reforma urbana e do Estado com mais justiça e inclusão social 
e descentralização do poder desenvolvidos nas experiências de gestões públicas, nos projetos de 
parlamentares, trabalhos acadêmicos, propostas dos movimentos sociais, de juristas, entre outros, 
contribuíram para fundamentar o texto da Constituição brasileira de 1988. A descentralização do 
poder para a abertura do controle político-administrativo das políticas públicas nos territórios 
avançou nas perspectivas para o estabelecimento da gestão compartilhada e do planejamento 
participativo na construção das políticas em níveis regional e local. A partir deste momento, a 
relação entre federalismo e descentralização contribuiria para uma maior autonomia e cooperação 
política, administrativa, tributária, financeira e fiscal entre os níveis de governo - União, Estados, 
Municípios.
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Entre as décadas de 1980 e 1990, inaugurou-se no país um novo marco nas políticas sociais 
e urbanas, impulsionado pelo processo de participação da sociedade civil nas decisões públicas, a 
exemplo da Assembleia Constituinte, momento que avançaram as propostas de reforma urbana 
e administrativa para os municípios. Em São Paulo, a promulgação da Lei Orgânica de 1991 
apontou para diretrizes na administração municipal que incorporem a visão da participação 
popular e desconcentração do poder como instrumentos de democratização da gestão da cidade e 
o compromisso de criação de conselhos que representem a sociedade em várias frentes, para que 
todos possam participar nas decisões sobre as diretrizes e ações do planejamento, especialmente 
através de planos, projetos e programas, como por exemplo, o Plano Diretor Municipal (ROLNIK 
et al., 1992). 

Em São Paulo, apesar de projetos de lei do Plano Diretor e de reforma administrativa terem 
sido propostos por administrações municipais entre 1980 e 1990, foi somente na gestão de 2001-
2004, que o Plano Diretor e a reforma administrativa para a descentralização da gestão com a 
organização das subprefeituras, foram aprovados na Câmara Municipal. Nesta época, foi elaborado 
o Estatuto da Cidade, lei federal de 2001, proposto para regulamentar o capítulo da Política 
Urbana da Constituição brasileira de 1988. Ele define princípios, diretrizes de ação e instrumentos 
urbanísticos e de gestão a serem implementados pelo poder público municipal por meio do Plano 
Diretor e por outros dispositivos legais que podem ser complementares ao Plano Diretor, tais 
como a lei de ocupação e uso do solo, os planos regionais, o plano de circulação e transporte e o 
plano de habitação, além da Lei Orgânica municipal, todos eles auxiliando o processo de gestão e 
planejamento do território.

A cidade é objeto e condição para a (re) produção das relações sociais de produção e poder, 
as quais configuram o território. Este território, como espaço social e político, apresenta, pela 
estrutura de suas formas e funções, a práxis dos diversos agentes e sujeitos sociais que ocupam 
e usam o lugar. Considerando-se que a produção e valorização do espaço envolvem um conjunto 
de diferentes relações sociais de produção e poder que se materializam no território, sejam elas 
voltadas para interesses econômicos, políticos ou socioculturais, faz-se necessário refletir sobre 
a política de descentralização da gestão estatal como parte importante do processo de gestão e 
planejamento urbano e regional, com participação social na elaboração das políticas públicas e 
sua aplicação nos diversos territórios, o que abre possibilidades para se pensar novas estratégias 
e ações na aplicabilidade das políticas públicas urbanas e na melhor distribuição dos recursos 
públicos voltados para o ordenamento do território com qualidade de vida.

O objetivo deste estudo é apresentar e discutir a importância da descentralização da gestão 
das políticas públicas no território (programas, planos, projetos), na perspectiva da gestão estatal 
democrática e do planejamento territorial participativo como ferramentas para o ordenamento 
do espaço. Na primeira secção do trabalho, fez-se uma contextualização da importância da 
política de descentralização da gestão estatal e do planejamento do território com participação 
social, pretendeu-se mostrar que os novos princípios e diretrizes das políticas públicas e os 
novos instrumentos de gestão e planejamento são úteis ferramentas para o desenvolvimento do 
território. Na segunda secção, considerou-se para a análise do tema a escala da administração 
municipal de São Paulo e a experiência da gestão do período de 2001-2004 com a formalização das 
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subprefeituras, para refletir que a tarefa de elaborar e aplicar as políticas públicas urbanas requer 
da gestão estatal duas importantes diretrizes: a descentralização da política, no sentido de dar 
voz aos diversos saberes (poderes) locais e a descentralização da gestão das políticas, no intuito 
de atender às demandas setoriais no território. As reflexões finais deste trabalho apontam para a 
importância da política de descentralização da gestão pública estatal e do planejamento territorial 
participativo, como estratégias para expandir o acesso da população as políticas públicas voltadas 
para o desenvolvimento do território com mais qualidade de vida e inclusão social.

A IMPORTÂNCIA DA POLÍTICA DE DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO ESTATAL PARA A 
CONSTRUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E NO PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO

A partir da década de 1980, o Estado brasileiro passa por uma reestruturação no seu papel 
político-administrativo com a emergência de paradigmas que valorizavam a descentralização do papel 
do Estado e sua democratização, bem como o seu importante papel como regulador e articulador 
das políticas públicas. Revigoram-se as perspectivas de reformas institucionais e de fortalecimento 
da gestão local com uma maior participação social na elaboração de políticas públicas, visando o 
planejamento e ordenamento do território com maior justiça e inclusão social, o que fez emergir 
novos poderes locais com a proposição de novos princípios e diretrizes na elaboração das políticas 
públicas e na busca de um desenvolvimento territorial equitativo e redistributivo dos recursos 
públicos e dos recursos proporcionados pelo crescimento econômico. 

Paralelo a este processo, a crise fiscal do Estado brasileiro e a hiperinflação o afastou do 
seu parcial programa de Bem-Estar Social, reduziu seu alcance privatizando vários setores e 
descomprometendo-se de seu papel de regulador de políticas públicas e voltando-se para uma 
concepção neoliberal apresentada pelo novo modelo de regulação da economia e do trabalho1 que 
se inseria sobre o sistema produtivo e social do país. A hegemonia do grande capital econômico 
privado, produtivo e financeiro cresceu significativamente e exigiu redes técnicas cada vez mais 
densas e mais territórios de sustentáculos das redes de comercialização e informação. Dentro desta 
reestruturação, abriu-se a perspectiva do Estado fortalecer o seu papel e criar mais oportunidades 
e compartilhar a gestão e planejamento do território com tantos órgãos públicos, entidades não 
governamentais, entes financeiros, organizações transnacionais, movimentos sociais, ou seja, 
envolveu vários agentes e sujeitos sociais nos projetos de reforma urbana e no planejamento do 
território.

Para José Miguel Fernandez Güell (1997), a observação do entorno geopolítico, social, 
econômico, tecnológico e administrativo está produzindo grandes implicações para o desenvolvimento 
urbano e por isso, tem sido necessária a renovação e transformação dos instrumentos tradicionais 
de planejamento, incentivando novas propostas e modalidades de planejamento. Güell aponta que 
vivemos um grande paradoxo a partir do final do século XX, pois quanto mais somos absorvidos 
pela lógica econômica e sócio-cultural de um mundo globalizado mais ainda são acentuadas as 
lógicas singulares das localidades.

1 Este modelo denominado pós-fordista ou da acumulação flexível foi se estruturando, no caso brasileiro, após a década de 1980 e marcou um 
período de liberalização comercial, flexibilização dos mercados de trabalho, níveis elevados de inovação tecnológica, reformas econômicas, do 
Estado e privatizações. Isso aponta para mudanças e exigências que se deram em nível internacional, o que fez com que as economias nacionais, 
em todas as suas escalas territoriais, buscassem se inserir nos planos internacionais (HARVEY, 1992).
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A descentralização pode ser compreendida como a distribuição territorial do poder 
administrativo e político e implica delegação de autoridade, estando associada à democracia e à 
eficiência. A política da descentralização é um método importante para ser adotado em sociedades 
mais complexas, pois, a descentralização do poder em bases administrativas e políticas é uma forma 
de exercício da democracia e da abertura para a participação social nas decisões e elaborações de 
planos públicos para o território (LEVY, 1997).

A política de descentralização no Brasil parece ter contribuído com a democracia e o pluralismo 
político, com a incorporação de diferentes grupos na cena política local. Entretanto, uma questão 
que se aponta é a necessidade das políticas públicas chegarem aos lugares (SOUZA, 1996). As 
políticas públicas no Brasil foram sempre muito conduzidas pela lógica da setorização e aplicadas 
nos territórios de forma fragmentada. A política de descentralização da gestão pública estatal 
tem introduzido mudanças significativas em vários setores, no entanto, cada política é tratada 
isoladamente, sem considerar as necessidades dos cidadãos nos vários territórios do espaço urbano. 

A intersetorialidade das políticas públicas surge como uma possibilidade de solução integrada 
dos problemas sociais e territoriais, considerando-o na sua totalidade e na importância da inter-
relação das políticas no território. Junqueira (1996), em seu estudo sobre o tema, discute que a 
saúde como direito do cidadão e dever do Estado não contempla apenas a doença, mas o direito 
do cidadão a uma vida digna e com qualidade, que não envolve apenas a saúde, mas também a 
educação, o trabalho, a habitação, enfim, outras dimensões sociais tratadas de maneira integrada.

A política de descentralização compromete todos os níveis de governo para com as atribuições 
administrativas, para com a gestão das políticas públicas na escala local do território. Nesse sentido, 
a gestão pública estatal em nível municipal alcança a situação de ente federativo com competência 
para coordenar as políticas públicas das várias esferas de governo no âmbito municipal e autonomia 
para elaborar as suas próprias políticas para a escala local (ARRETCHE, 2004). Porém, sabe-se 
que o processo de descentralização no Brasil depende das relações intergovernamentais e, ainda 
existem dificuldades na coordenação dos mecanismos regulatórios para gerenciar as relações entre os 
diferentes níveis de governo e na operacionalidade da descentralização fiscal das políticas públicas.

A gestão estatal descentralizada com o compromisso de ordenar e aplicar as políticas públicas 
no território deve organizar um aparato político-administrativo e institucional que observe e 
funcione sobre as necessidades básicas da população no território vivido, no sentido de atender 
às demandas setoriais no território, o que pode proporcionar maior eficácia técnica e política com 
a intersetorialidade das políticas públicas no território. Os conselhos municipais, como veículos 
de participação social, são os agentes importantes nesse processo de articular a sociedade com o 
governo local. O orçamento participativo, por exemplo, como tema de importância do processo de 
gestão e planejamento do território, permite que a população divida com técnicos e governantes 
as prioridades dos gastos a ser executado pelo governo.

O local é um território circunscrito da produção econômica e social do espaço e também 
um lugar criado e projetado pelas concepções políticas e ideológicas de vários agentes e sujeitos 
sociais que vivem no lugar. “Toda prática espacial (...) induzida por um sistema de ações ou de 
comportamentos se traduz por uma produção territorial (...), nenhuma sociedade (...) escapa à 
necessidade de organizar o campo operatório de sua ação” (RAFFESTIN, 1993, p. 150). Todas as 
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relações sociais, econômicas, políticas e culturais que estão implicadas direta ou indiretamente 
na produção do espaço se inscrevem em um campo de poder. A relação de poder no território 
justifica-se pela diversidade de interesses e expectativas para com o lugar em relação o que cada 
grupo considera como qualidade de vida.

A dimensão política da gestão e planejamento do território envolve a análise da situação 
do lugar, da formação territorial que está constantemente sendo produzida pelas relações sociais 
de produção e poder que reestruturam o espaço. A configuração territorial é a organização do 
espaço dada pelos diferentes agentes e sujeitos que produzem e valorizam o território de diversas 
formas. Como foi analisado por Yves Lacoste (1993), não é possível compreender o espaço social 
sem colocar os problemas do político, ou melhor, do geopolítico, que se apreendem como tudo 
aquilo que mostra a complexidade das relações entre o que sobrevém da política e as configurações 
geográficas.

São Paulo é uma formação sócioespacial na relação local/regional-global. Esse processo edifica 
formas e funções produzidas pelos sistemas de objetos, técnicas e ações (SANTOS, 1996) e que 
devem ser regulados ou regularizados por políticas públicas inclusivas visando o ordenamento e 
desenvolvimento do território, reconhecendo a diversidade sócioespacial. Uma nova abordagem 
política e social na elaboração das políticas públicas e nas normas de regulação do território com 
novas perspectivas de planejamento territorial e gestão pública, dando lugar a representatividade 
direta e participativa no pacto da gestão compartilhada e no planejamento do território.

A POLÍTICA DE DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO ESTATAL NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

Desde a década de 1950, que algumas gestões municipais de São Paulo vêm tomando medidas 
para tentar resolver os problemas e carências de infraestruturas física e social decorrentes da 
expansão do tecido urbano. A política de descentralização da gestão estatal começa a aparecer nas 
iniciativas de governos para buscar soluções para desconcentrar as atribuições do Estado, no caso 
a prefeitura municipal, nas tarefas públicas e em serviços para a comunidade. 

A criação da Sociedade Amigos de Bairro (SAB) foi uma das iniciativas para que a sociedade 
local pudesse discutir e levar à prefeitura os problemas vivenciados nos bairros e apontasse melhorias 
urbanas junto aos órgãos públicos. Os Comitês Democráticos Populares e o grupo Economia 
e Humanismo que organizou a SAGMACS (Sociedade para a Análise Gráfica e Mecanográfica 
Aplicada aos Complexos Sociais), foram entidades que contribuíram com a gestão pública quando 
diagnosticaram vários problemas sociais em São Paulo (LEVY, 1985). 

Na década seguinte criam-se distritos de obras para resolver as necessidades da periferia, 
tais como, asfalto e manutenção e regularização de ruas. Em 1966, na gestão do prefeito Faria 
Lima, instalam-se as administrações regionais e uma subprefeitura em Santo Amaro, com funções 
de manutenção dos bairros e fiscalização sobre o uso e ocupação do solo. Esse modelo perdurou 
até a formalização das subprefeituras em 2002 (DONATO, 2006).  

A partir da Constituição de 1988, a ampliação das responsabilidades da esfera municipal, pela 
via da descentralização do poder político-administrativo e tributário-fiscal, até então concentrados 
na União, proporcionou aos níveis subnacionais, a exemplo do município, a emancipação financeira 
e nas diretrizes do orçamento público, junto a importância de se programar ou expandir as políticas 
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sociais e urbanas em nível local, a exemplo da Lei Orgânica e do Plano Diretor.
No projeto de reforma administrativa da gestão municipal de Luiza Erundina (1989-1992), a 

política da descentralização foi proposta e viria com a criação de subprefeituras e conselhos regionais 
de gestão. Porém, o projeto de lei das subprefeituras não foi aprovado pela câmara municipal, 
assim como o Plano Diretor. As subprefeituras como unidades administrativas seriam concebidas 
com a capacidade de decisão administrativa, política e financeira, por meio de orçamento próprio 
elaborado com a participação social, para gerir as políticas públicas para o território de abrangência 
da subprefeitura, projeto o qual avançaria sobre a estrutura das administrações regionais até então 
vigentes na cidade de São Paulo (KEINERT, 1992). 

Na gestão de Marta Suplicy (2001-2004), o Plano Diretor Municipal foi aprovado (Lei 13.430 
de 2002) e ocorreu a formalização das subprefeituras no município de São Paulo (lei 13.399 de 2002). 
A implantação das subprefeituras em São Paulo formalizou uma das propostas do projeto de reforma 
político-administrativa do governo municipal. O poder executivo municipal seria assim exercido 
pelo prefeito, com o auxílio dos secretários municipais e subprefeitos. As subprefeituras deveriam 
ter, a partir das condições sócio-econômicas de seu território de abrangência, a responsabilidade 
de planejar, controlar e executar nos sistemas locais, as políticas (programas, planos e projetos) 
propostas nos vários níveis de governo em articulação com a sociedade. 

Para a urbanista Nadia Somekh (2006), que atuou na Empresa Municipal de Urbanização 
(EMURB) na gestão de 2001-2004, em realidade de desigualdades sociais, os planos globais servem 
para definir prioridades, além de estabelecer uma ordem de intervenção, relacionando os projetos 
de recuperação mais necessários e estratégicos para a cidade como um todo. Houve o esforço da 
composição do Plano Diretor com os Planos Regionais das Subprefeituras. Para a autora, a conclusão 
equivocada é a defesa de projetos urbanos pontuais em detrimento dos planos de regulação global 
da cidade, um tipo de ação não exclui o outro.

O projeto de reforma administrativa incluía a política de descentralização com a organização da 
gestão em subprefeituras considerando-se quatro dimensões: autonomia orçamentária, planejamento 
com participação social, informações sobre o território e integração das políticas. A descentralização 
se enquadrava no contexto de uma proposta democrática, que integrava o orçamento participativo 
às subprefeituras e contava com um conselho de representantes como esfera de acompanhamento 
direto das ações nos territórios das subprefeituras (GARIBE, 2006).

A estrutura organizacional das subprefeituras foi proposta pela lei 13.682 de 2002. O gabinete 
do subprefeito deveria contar com coordenadorias, tais como: Coordenadoria de Assistência Social 
e Desenvolvimento; Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano; Coordenadoria 
de Manutenção da Infra-estrutura Urbana; Coordenadoria de Projetos e Obras; Coordenadoria 
de Educação; Coordenadoria de Saúde e Coordenadoria de Administração e Finanças. Em 2004 é 
instituído o Conselho de Representantes no âmbito de cada subprefeitura, os quais deveriam agir 
junto aos Conselhos das Políticas Setoriais instituídas no município.

Dentro dessa estrutura criaram-se as coordenadorias do orçamento participativo e da 
participação popular, vinculadas ao gabinete da prefeita, a secretaria de governo municipal e a 
secretaria de finanças. O processo de descentralização do orçamento participativo seria aplicado 
às subprefeituras para debater sobre os investimentos e transferências de recursos em vários 
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setores, principalmente em educação e saúde, para os quais os recursos a serem aplicados já estavam 
propostos na Constituição federal e na Lei Orgânica.  Nesse período, por meio da organização do 
ciclo temático e ciclo territorial, foi realizado um balanço das prioridades setoriais em cada distrito 
quando se debateu sobre a aplicação das políticas públicas em nível regional (VITALE, 2005). 

O município de São Paulo com 1.521,101 km2 e aproximadamente 11.821.873 habitantes 
(IBGE, 2014) apresenta indicativos em área e população necessários a descentralização da gestão 
das políticas públicas no território, como a desconcentração espacial de unidades administrativas 
no intuito de atender as diversidades regionais do espaço urbano.

A Fundação SEADE (2014), como órgão de processamento de dados e informações elaborou 
um sistema de indicadores que expressa o grau de desenvolvimento social e econômico no território 
dos municípios do estado de São Paulo. As informações utilizadas nesse estudo pela Fundação 
SEADE foram obtidas no Censo Demográfico 2000 do IBGE e detalhadas por setor censitário. Criou-
se uma tipologia de situações de exposição à vulnerabilidade social que expressam a qualidade de 
vida da população no espaço urbano. Esse método de identificação de áreas, segundo os graus de 
vulnerabilidade de sua população residente, deveria ser um instrumento de definição dos territórios 
prioritários para o direcionamento de políticas públicas, em especial as de combate à pobreza 
e de segregação social e territorial. Fatores sócio-econômicos e demográficos que expressam a 
diferenciação entre áreas no espaço intra-urbano de São Paulo, compuseram o índice paulista de 
vulnerabilidade social (IPVS), o qual reflete as condições de vida da população local e pode instruir 
a gestão estatal na elaboração de políticas públicas para atender aos diferentes territórios. 

A concentração da população em aglomerações urbanas e metropolitanas, a expansão da área 
ocupada e as diretrizes e ações predominantes da organização do espaço urbano e metropolitano 
de São Paulo foram constituindo territórios com espaços de vulnerabilidade social. Os dados da 
Fundação SEADE sobre os níveis de vulnerabilidade por territórios da subprefeitura, para o ano 
2000, pode demonstrar um quadro das condições de vulnerabilidade da população em diferentes 
territórios, a exemplo de algumas subprefeituras de São Paulo (Tabela 1). 

A localização dos territórios das subprefeituras no espaço urbano aponta para a condição dos 
distritos de São Paulo situados em áreas mais centrais e ou periféricas no território. Das condições 
socioeconômicas e do perfil demográfico quantificou-se o maior ou menor grau de vulnerabilidade 
aos riscos sociais. É possível refletir que a presença de domicílios entre média e a muito alta 
vulnerabilidade estão situados em áreas mais distante da área central da cidade. Na Figura 1, 
observa-se o índice de crescimento populacional no território, demonstrando a concentração da 
população nas localidades mais distantes da área central do munícipio, onde a renda média familiar 
é mais baixa junto aos maiores graus de vulnerabilidade social no território. 
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Figura 1 – Índice de crescimento, por subprefeituras de São Paulo (2000-2008)

Fonte: Centro de Estudos da Metrópole, 2014.

O Plano Diretor do município de São Paulo, Lei 16.050 de 2014, revisou e revogou a lei de 
2002, é um documento atualizado e foi elaborado, como o plano anterior, com a organização de 
assembleias e reuniões com a participação da sociedade civil para discutir as políticas públicas 
para a ocupação e uso do território. A lei tem instruído que fazem parte do Sistema Municipal 
de Planejamento: o Plano Diretor; o Plano Plurianual; a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei 
Orçamentária Anual, o Programa de Metas, constante na Lei Orgânica do Município; a Lei de 
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo; os Planos Regionais das Subprefeituras e os Planos de 
Bairro; os Planos Setoriais de Políticas Urbano-Ambientais; o Código de Obras e Edificações e 
demais normas complementares, as quais estão previstas no Plano Diretor. 

Este documento aponta para a participação ativa da prefeitura no processo permanente de 
planejamento, supervisionando a execução das disposições do Plano Diretor do município e de seu 
respectivo Plano Regional, no tocante aos seus princípios e objetivos, bem como no que se refere 
à execução e fiscalização do planejamento urbanístico veiculado pelas Leis Orçamentárias e pelo 
Programa de Metas. Neste instrumento urbanístico indica-se que o Executivo deverá criar núcleos 
regionais de planejamento, como instâncias vinculadas a cada Subprefeitura, atuando como um 
colegiado intersetorial e interdisciplinar, responsáveis pela integração e articulação das políticas 
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setoriais bem como pelo acompanhamento das ações voltadas à concretização dos princípios, 
diretrizes e ações do Plano Diretor, dos Planos Regionais e dos Planos de Desenvolvimento de 
Bairro (PMSP, 2014). 

No início de 2014, por meio do Decreto n. 54.837, foi implantado o Conselho Municipal de 
Planejamento e Orçamento Participativo no âmbito da Secretaria Municipal de Planejamento, 
Orçamento e Gestão, com membros eleitos representando a sociedade civil, os conselhos municipais 
participativos das subprefeituras e membros dos conselhos setoriais. Seguindo o sistema de 
planejamento municipal, esse conselho tem o compromisso de coordenar as propostas a partir do 
que foi atribuído nos Planos de Metas e Plurianual, nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e na Lei 
do Orçamento Anual, quanto aos princípios e diretrizes para a realização da gestão compartilhada 
e planejamento do território com participação social.

Nesse contexto de transformações nos princípios e diretrizes das políticas públicas e no 
processo de gestão e planejamento do território e considerando o município como um todo, São 
Paulo atingiu estágios de desenvolvimento. O índice de desenvolvimento humano municipal 
(IDHM), o qual agrega indicadores de longevidade, educação e renda, em uma escala de variação 
de 0 a 1, mostrou que em 1991 o IDHM para o município de São Paulo era de 0,626, em 2000 
chegou a 0,733 e, em 2010 estava em 0,805. Ainda que este índice não exponha a concentração 
de renda no território, essa realidade pode ser observada na análise dos dados da tabela e figura 
apresentadas, demonstrando que a população mais carente concentra-se na periferia da cidade. 
No cômputo geral o município está situado na faixa de desenvolvimento humano muito alto 
(IDHM entre 0,8 e 1). A dimensão que mais cresceu foi educação, seguida por longevidade e por 
renda (PNUD, 2014). 

A política de descentralização da gestão pública estatal e a atividade do planejamento 
do território com participação social partiram de experiências de administrações públicas e de 
muitas propostas elaboradas por diversos grupos sociais em conjugar interesses e anseios sobre o 
nível de produção e desenvolvimento econômico, visando à distribuição equilibrada dos recursos 
no sentido de promover o desenvolvimento urbano local. Essas práticas de gestão das políticas 
públicas mostraram que a sociedade civil, principalmente, tem buscado e conquistado espaços 
de protagonistas, também, na elaboração de propostas e projetos de desenvolvimento urbano e 
territorial com mais qualidade de vida e inclusão social. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A territorialidade é a expressão do território, da formação territorial. É o resultado das 
diferentes diretrizes e ações dos diversos agentes e sujeitos sociais, que se particularizam no espaço 
e (re)cria ali uma determinada organização espacial, fruto da reprodução das relações sociais e 
de poder que se inscrevem nos territórios. As atividades em planejamento e gestão têm como 
objeto de trabalho a realidade (dialética) sócioespacial da vida cotidiana e, como na reflexão de 
Henri Lefebvre (1991), todos os subsistemas para interpretar. Há diferentes formas de perceber, 
conceber, viver o território, pois, são muitas as representações do espaço construídas pelo pensar 
e agir dos diversos agentes e sujeitos sociais que ocupam e usam o território. 
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A descentralização da gestão estatal das políticas públicas no território é um instrumento de 
gestão e planejamento urbano e regional, no intuito de atender as demandas territoriais e locais, 
sendo a desconcentração das unidades gestoras uma estratégia de planejamento para resolver as 
demandas setoriais dos diversos territórios de uma aglomeração urbana, a exemplo de São Paulo. 
A ideia do projeto de descentralização do poder público aponta em direção ao enquadramento 
político da gestão pública estatal no sentido de promover a descentralização político-administrativa, 
a exemplo da formalização das subprefeituras em São Paulo, o que reforçou os paradigmas do 
planejamento participativo, com a desconcentração do poder pela participação social e com a 
organização de espaços de debates para a elaboração das políticas públicas. 

O território da gestão pública municipal foi subdividido em unidades territoriais para abrir 
canais de administração do território, com a aplicação das políticas intersetoriais e interinstitucionais. 
Os conselhos municipais e regionais são agentes importantes nesse processo de articular a sociedade 
local com o governo, em um processo de gestão descentralizada, compartilhada e com participação 
social na elaboração das políticas públicas.

A descentralização da gestão estatal, na perspectiva da gestão pública local e regional, torna-
se um instrumento para o desenvolvimento do território quando for importante considerar a 
política de:

• criar unidades de gestão territorial, no sentido de diagnosticar o território e as demandas 
setoriais e administrar as políticas públicas junto à comunidade;

• incluir o saber local e ampliar a responsabilidade dos diversos agentes e sujeitos sociais 
no planejamento e ordenamento do território;

• implantar e fortalecer redes de gestão das políticas públicas, para contribuir com o 
planejamento e intersetorialidade das políticas no território.

Dentro das novas perspectivas de gestão estatal democrática e de planejamento participativo 
abre-se a possibilidade de se desenvolver um processo de gestão compartilhada quando projetos, 
planos, programas e normas podem ser discutidos frente aos diversos interesses e necessidades 
que se evidenciam no território vivido. A política da descentralização compreendida como um 
aspecto do processo de planejamento territorial participativo e como esta pode ser efetivada sobre 
as diferentes territorialidades e com qualidade de vida para poder atingir o desenvolvimento local.
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DA CRISE DA MOBILIDADE URBANA À EMERGÊNCIA DO TRANSPORTE 
INFORMAL NA BAÍA DE GUANABARA: AS ESTRATÉGIAS DE 

ACESSIBILIDADE NO LESTE METROPOLITANO DO RIO DE JANEIRO

OF THE CRISIS OF URBAN MOBILITY TO THE EMERGENCE OF INFORMAL TRANSPORT 
IN GUANABARA BAY : ACCESSIBILITY STRATEGIES IN METROPOLITAN EAST OF RIO DE 

JANEIRO , BRAZIL

ALAN PACÍFICO

Pontifícia Universidade Católica -Rio de Janeiro
alancdc@gmail.com

RESUMO. O transporte aquaviário de passageiros na Baía de Guanabara consiste numa importante alternativa de 
transporte de massas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ). O modal, que secularmente tem servido a 
milhares de fluminenses e cariocas, poderia ser utilizado por um número ainda maior de usuários se não fosse a baixa 
qualidade desse serviço na atualidade. As condições atuais desse modelo de transporte coletivo caracterizam-se pelos 
constantes atrasos nos horários de chegada e partida das embarcações, provocando grandes filas nos terminais; pelas 
altas tarifas; superlotação no interior das barcas e pelo número reduzido de linhas regulares e terminais em torno da 
Baía de Guanabara. Com efeito, diante da crescente crise de mobilidade urbana presente nas principais cidades da 
América latina, crescem as chamadas estratégias de acessibilidade, que emergem das necessidades mais emergenciais 
de deslocamentos das pessoas da forma mais eficiente e veloz quanto for possível, reduzindo as distâncias, obstáculos 
e descontinuidades impostas pelo território. Sendo assim, a lógica desses deslocamentos não necessariamente será 
coincidente com a lógica planejada pelos gestores do serviço regular. Dentro desse contexto, a presente pesquisa 
identificou que cresce o número de embarcações de transporte aquaviário clandestino para localidades onde existem 
determinadas demandas de passageiros, mas não são contemplados pela oferta do serviço regular, legal e formal 
oferecido pela empresa que controla oficialmente as travessias e detém o monopólio das acessibilidades nas águas da 
Baía de Guanabara. Tal fenômeno traz em si uma gama de reflexões de relevância geográfica que precisam ser inseridas 
e consideradas na agenda dos estudos em gestão territorial. Nesse sentido, o fenômeno a ser estudado ao longo desse 
artigo é um dos reflexos territoriais que resultam da ineficiência da gestão pública no setor de transportes na RMRJ, e 
seu objetivo principal consiste em relacionar a emergência de fluxos clandestinos com o ritmo lento de investimentos 
no transporte regular de passageiros, tomando como exemplo as estratégias de acessibilidade e sustentabilidades 
atualmente adotadas pela população da porção leste da Baía de Guanabara envolvendo as dinâmicas do transporte 
aquaviário clandestino entre um bairro precário do município de São Gonçalo e a ilha de Paquetá.

Palavras-chave. Transporte aquaviário, Baía de Guanabara, mobilidade urbana, transporte clandestino.

ABSTRACT. The water transport of passengers in Guanabara Bay is a major mass transportation alternative in the 
metropolitan area of Rio de Janeiro (RMRJ). The modal, which for centuries has served thousands of Rio de Janeiro 
and Rio could be used by a greater number of users if not for the poor quality of this service today. The current 
conditions of this collective transport model are characterized by constant delays in arrival and departure of vessels, 
causing long lines at the terminals; by high tariffs; overcrowding inside the barges and the small number of regular 
lines and terminals around the Guanabara Bay. Indeed, given the increasing urban mobility present crisis in major 
cities in Latin America, there are growing calls accessibility strategies that emerge from the more urgent needs of 
displacements of people in the most efficient and fast way as possible, reducing distances, obstacles and discontinuities 
imposed by the territory. Thus, the logic of these displacements will not necessarily be coincident with the logic 
planned by the managers of the regular service. In this context, the present study found that a growing number of 
underground water transport vessels to locations where there are certain demands of passengers, but are not covered 
by the provision of regular, legal and formal service offered by the company that officially controls the crossings and 
holds the monopoly of accessibility in Guanabara Bay waters. This phenomenon brings with it a range of geographic 
relevance of reflections that need to be considered and included in the agenda of territorial management studies. In 
this sense, the phenomenon to be studied throughout this paper is one of the territorial impacts resulting from the 
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inefficiency of public management in the transport sector in RMRJ, and its main purpose is to relate the emergence 
of illegal flows with the slow pace of investment in regular passenger transport, taking as an example the accessibility 
strategies and sustainabilities currently adopted by the population of the eastern portion of Guanabara Bay involving 
the dynamics of illegal water transportation between a poor locality of São Gonçalo and the island of Paquetá.

Keywords. Water Transport, Guanabara Bay, urban mobility, illegal water transportation.

A CRISE DE MOBILIDADE URBANA NAS METRÓPOLES LATINO-AMERICANAS E AS 
ESPECIFICIDADES DA RMRJ

As grandes cidades dos países com as marcas do subdesenvolvimento ainda latentes são 
claramente identificadas pelas condições inadequadas de deslocamento de pessoas e mercadorias. 
Além das más condições de transporte coletivo e dos índices recordes de acidentes de trânsito, 
já amplamente documentados, surgiram-se e agravaram-se recentemente os problemas de 
congestionamento, poluição e queda da qualidade de vida, com enormes e crescentes impactos 
sobre a vida das pessoas e sobre as atividades sociais e econômicas.

Essas condições resultam do processo de modernização das estruturas de circulação brasileiras, 
bem como das decisões de políticas públicas tomadas ao longo de décadas, principalmente aquelas 
referentes aos sistemas de transporte urbano.

A insatisfação quanto às condições atuais soma-se à preocupação em relação ao futuro, à 
medida que ocorrem, paralelamente, grandes transformações estruturais que poderão mudar 
as cidades e a demanda de transporte, com impactos importantes na qualidade de vida e no 
ambiente natural, especificamente no Rio de Janeiro, tomando como exemplo a preocupação com 
a sustentabilidade dos ecossistemas da baía de Guanabara.

Esse contexto enseja a discussão sobre como a sociedade e o governo podem tratar da questão 
do transporte urbano e das condições de deslocamento de pessoas e mercadorias apresentando 
articulações diretas que se materializam no território. Como em todas as questões de políticas 
públicas, a tensão principal ocorre entre a busca da eficiência e a garantia da equidade, como 
objetivos conflitantes e as vezes contraditórios. 

No estado do Rio de Janeiro, e mais precisamente em seu núcleo metropolitano, deve-se 
destacar, ao lado do processo de industrialização, uma intensa terciarização de sua economia 
alicerçada tanto na sua capacidade polarizadora de serviços e infraestruturas públicas, como na 
liderança da integração do comércio nacional com o mundial e, como a evolução do setor de serviços 
está ligada historicamente à intensificação do processo de urbanização, pode-se observar que essa 
concentração no setor terciário teve, sempre ao lado do setor industrial, um destacado papel no 
processo de metropolização do Rio de Janeiro (SANTOS, 2003).

Como manifestação material no território, esse fenômeno se reflete na rede de cidades da 
RMRJ que se conecta a capital estadual como núcleo, que, por sua vez, faz parte de uma rede de 
cidades globais que se interligam pelos fluxos do comércio exterior.

Neste sentido, tendo como pano de fundo a formação econômica da RMRJ, descrita no trabalho 
de Santos (2003), e a importância dos transportes coletivos na reestruturação dos territórios, é 
possível observarmos que os principais eixos de expansão metropolitanos de uma maneira geral, 
estão sobrepostos ao traçado das vias da metrópole fluminense, primeiramente das ferrovias e do 
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sistema aquaviário, ambos no século XIX e, posteriormente, a partir do início do século XX dos 
grandes eixos rodoviários, excluindo algumas raras ramificações (SOUTHERN, 2007).

A construção da malha ferroviária fluminense (a maior malha urbana do país) no século 
XIX, inserida na proposta do modelo agroexportador de desenvolvimento (AMADOR, 1992), 
voltada inicialmente para o transporte de mercadorias, marcou o início da expansão urbana 
para a porção oeste da RMRJ (sobretudo nos municípios da Baixada Fluminense), assim como 
o transporte aquaviário representou o principal vetor logístico de expansão da urbanização e 
consequentemente da metropolização da porção leste dessa região (destacando-se os municípios 
de Niterói e São Gonçalo).

 Com a passagem do século XIX para o XX e a modificação das relações internacionais 
agroexportadoras da economia brasileira, sobretudo após a segunda guerra mundial, quando 
o modelo de desenvolvimento brasileiro passa a ser, notadamente, o industrial, no contexto 
de substituição de importações, favorecendo a expansão do processo de urbanização nas mais 
diversas partes do território nacional, a opção pela tecnologia rodoviária de transporte ganha 
grande destaque. Como descreve Southern (2007): 

O modelo econômico de cunho desenvolvimentista, orientado, dentre outros, já no governo 
Juscelino Kubitscheck, pela participação estratégica da indústria automobilística, acaba por 
priorizar principalmente a partir do Plano de Metas (1956/1961), o modelo rodoviário de 
transporte. Observa-se, desde então, a desativação de grande parte dos ramais ferroviários 
urbanos, e a construção de uma estrutura rodoviária que, no caso do Rio de Janeiro, acompanhou, 
na sua maioria, a direção dos eixos ferroviários, se bem que com padrões diferenciados em 
função da alta capilaridade do sistema de transporte rodoviário (p. 45).

 Parte do mesmo fenômeno, o sistema aquaviário de transporte também experimentou o 
início de um processo de crise a partir da priorização do sistema rodoviário como principal, e quase 
exclusivo sistema de circulação a receber investimentos e obras em infraestrutura no contexto do 
planejamento de transportes brasileiro. 

Portanto, o que se busca reforçar através desta análise é que o sistema de circulação representa 
um papel fundamental para a configuração e estruturação da RMRJ. Percebe-se que as diferentes 
fases da evolução do sistema de transportes são fortemente relacionadas com o modelo de 
desenvolvimento, ou, nas palavras de Acselrad (2001) com “os conceitos constituintes dos projetos 
de futuro” adotados pelos agentes modeladores do espaço urbano, sobretudo dos planejadores e 
gestores públicos.

 No modelo agroexportador, por exemplo, as ferrovias e o transporte aquaviário tiveram um 
papel fundamental ao propiciar a ligação das fazendas produtoras (sobretudo de cana de açúcar e 
café) do interior ao porto na capital. Esses meios de transporte, portanto, representavam a técnica 
mais avançada em termos de circulação para o referido contexto espaço-temporal.

 Com a evolução do processo de industrialização brasileiro, portanto, principalmente a partir 
da segunda metade do século XX, o modelo urbano-industrial de desenvolvimento, ao demandar 
uma maior integração e fortalecimento do mercado nacional, ou seja, uma nova necessidade de 
conexão, associado à função estratégica da indústria automobilística, sinaliza para o transporte 
rodoviário como o mais capaz de suprir, com menores custos e num menor prazo, os requisitos 
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demandados pela conjuntura político-econômica vigente (SOUTHERN, 2007).
 Estas distintas “fases” imprimiram uma particularidade ao sistema de circulação da RMRJ 

nas suas dimensões econômicas, geográficas e infraestruturais, configurando uma paisagem de 
superposição de camadas formadas em lógicas de acumulação distintas que convergem para uma 
malha atual fundamentalmente rodoviária em detrimento dos outros modos. E, devido a esse 
aspecto, o caso dos transportes na RMRJ é ilustrativo.

 A metrópole do Rio de Janeiro apresenta uma extensa malha ferroviária desativada ou 
subutilizada ao lado de rodovias saturadas de automóveis e o transporte aquaviário de passageiros 
funcionando muito aquém de suas potencialidades, ao lado dos quilômetros de congestionamento 
da Ponte Rio-Niterói. Essa configuração caracteriza o grave problema de mobilidade urbana nas 
grandes metrópoles brasileiras. Segundo uma análise de Ribeiro e Rodrigues (2011):

As metrópoles brasileiras têm enfrentado nos últimos anos uma crise de mobilidade urbana, 
com grandes congestionamentos, aumento do tempo de locomoção e perdas econômicas (...) 
esse problema é resultado, sobretudo, da opção pelo transporte individual em detrimento 
das formas coletivas e da falta de planejamento do poder público. A realidade na maioria das 
nossas 15 metrópoles é que o número de automóveis aumentou em 66% entre 2001 e 2010, 
enquanto a população cresceu por volta de 10,7% (p. 01) (grifo próprio).

Observa-se, no caso do sistema de transportes da RMRJ que as infraestruturas pretéritas, 
“rugosidades” nos dizeres de Santos (1996), como as estações de trem e barcas desativadas, foram, 
em sua maioria, descartadas do atual projeto de modernização do território metropolitano do Rio 
de Janeiro. No entanto, as conexões intermodais de transporte se levantam como necessidades 
emergenciais para se alcançar uma mobilidade urbana mais sustentável para o sistema de circulação 
da RMRJ num horizonte dos próximos 10 a 20 anos.   

 Porém, o caráter essencialmente rodoviário do Rio de Janeiro é evidenciado. São as principais 
rodovias que cortam a RMRJ, observadas com maior detalhamento na Figura 27, que definem 
os eixos de expansão metropolitana (BR-101S, BR-101N, BR-116 e BR040) 1 e representam um 
dos requisitos locacionais de conexão interestadual (Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, e 
Minas Gerais respectivamente), que buscam proporcionar uma maior eficiência econômica para 
a atração de atividades ao contexto metropolitano (SANTOS, 2003) e (SOUTHERN, 2007). 

 Neste sentido, é possível se observar na RMRJ quatro grandes eixos rodoviários que, ao 
longo do tempo se evidenciaram na estruturação do tecido metropolitano e sua área de influência, 
apresentando uma maior expressão nos deslocamentos pendulares, como nos descreve Magalhães 
(2006) sobre os deslocamentos na RMRJ:

Ao se analisar a mobilidade intrametropolitana, verificou-se a predominância dos deslocamentos 
pendulares (periferia-núcleo e periferia-subnúcleo) que, por sua vez aponta, de maneira 
geral, para a continuidade do grande desequilíbrio entre a capacidade de geração de renda e 
empregos entre a capital e seu entorno periférico. Vale lembrar que é nesta região onde se 

1 Destaca-se ainda o, já em construção Arco Rodoviário Metropolitano, que ligará o porto de Itaguaí ao município de Itaboraí visando constituir 
um grande corredor de circulação às atividades do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro [COMPERJ], que será outra grande rodovia de 
grande importância para a expansão da região metropolitana do Rio de Janeiro.
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localiza o município com mais deslocamentos pendulares dentre todos os 5.561 municípios 
brasileiros – o município de São Gonçalo, com aproximadamente 140.000 pessoas se deslocando 
diariamente (IBGE 2003), principalmente para os municípios de Niterói (subnúcleo) e Rio de 
Janeiro (núcleo) (p. 201).

Porém, os quatro grandes eixos rodoviários da RMRJ apresentam, ao longo de quase quatro 
décadas, uma estrutura de expansão urbana notadamente radial, que remete a uma tendência de 
um maior dinamismo econômico no núcleo metropolitano e de uma concentração relativamente 
maior das moradias em sua periferia, configurando um padrão de deslocamentos pendulares do 
tipo periferia – núcleo, quando o motivo é trabalho e o padrão é do núcleo dispersando-se para as 
periferias, quando a situação é a volta para casa (RICHARDSON, 1975). Os sistemas ferroviários e 
aquaviários (conforme foi analisado anteriormente) reproduzem esse padrão radial e não reticular.

Neste sentido, os projetos metropolitanos de integração entre os modais de transporte 
constituem-se como uma política pública emergencial para o planejamento e gestão territoriais 
na RMRJ, pois, é dentro desse contexto de desarticulação entre os diferentes modais que desenha-
se um quadro de acessibilidades limitadas (principalmente na chamada periferia metropolitana). 
Assim, duas possibilidades limitam as pessoas que não podem contar com o sistema regular de 
transporte: o transporte individual via automóvel e o transporte urbano clandestino. 

Kleiman (2011) avalia a grave crise verificada nas cidades dos países em desenvolvimento 
em relação às condições de deslocamento das pessoas. Segundo o autor:

Apesar de todas as intervenções realizadas, estas condições permanecem insatisfatórias para a 
maioria, especialmente aqueles que não têm acesso ao transporte privado: as grandes cidades 
dos países em desenvolvimento apresentam baixos níveis dos serviços de transporte público, 
distribuição desigual de acessibilidade, altos índices de acidentes de trânsito (envolvendo 
principalmente os papéis mais vulneráveis como pedestres e ciclistas), congestionamentos, 
poluição ambiental e invasão dos espaços habitacionais e de vivência coletiva por tráfego 
inadequado (p. 13)

Mesmo considerando que as grandes metrópoles naturalmente apresentam desafios à 
mobilidade urbana devido às altas taxas de concentração populacional, observa-se que a gestão 
política desses espaços consiste em fator decisivo para a qualidade do quadro das acessibilidades. 

Como sinaliza Draibe (1993), as políticas de transporte urbano constituem instrumentos muito 
importantes para gerenciar o crescimento das cidades de forma eficiente e sustentável, mas com 
uma preocupação social clara: as políticas de transporte podem ser usadas para “reduzir os graus de 
desigualdade” e para suprimir as tendências de reprodução intergeracional e espacial da pobreza. 
Portanto, essa consideração reforça a preocupação com o avanço da gestão das acessibilidades 
no entorno da baía de Guanabara em busca de horizontes mais sustentáveis no que se refere à 
qualidade de vida e dos deslocamentos da população. Segundo Castiello e Scippacerola (1998):

Quando se faz referência a “acessibilidade” esta expressa a capacidade de um lugar ser alcançado 
a partir de lugares com diferentes localizações geográficas e configurações sociais.  Em outras 
palavras, a acessibilidade seria a qualidade de deslocar-se de um ponto ou de uma área sem ou 
com redução de barreiras na comunicação dos componentes de um sistema espacial (p. 38).  
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Considerando a acessibilidade como sendo o acesso fácil a determinados locais, presume-se 
que a falta de acessibilidade no que se refere ao transporte coletivo está associada às distâncias 
percorridas. Deste modo, a pouca acessibilidade no transporte estaria relacionada, ao tempo excessivo 
de percurso de um trajeto, ou seja, da correlação espaço-tempo, pois os equipamentos coletivos 
nas cidades e metrópoles latino-americanas são segregados e plenos de desigualdades sociais, 
submetendo os trabalhadores a um prolongamento de sua jornada pelo aumento dos tempos de 
viagem moradia-emprego ou equipamentos coletivos-moradia. Com os modais de transporte hoje 
existentes no contexto urbano-metropolitano latino-americano, e em especial no caso brasileiro, a 
camada de baixa renda principalmente se desloca com importantes constrangimentos, e encontram 
importantes restrições de mobilidade (KLEIMAN, 2011)

Este é um traço em comum às metrópoles latino-americanas. A este impulso ao uso do 
automóvel particular tem-se em contrapartida a transferência da operação de transporte coletivo 
(ônibus, trens, barcas, metrô) da esfera pública para a privada, e uma atomização de operadores e 
deslocamentos por veículos comerciais leves (vans, kombis, microônibus) para pequeno número de 
passageiros com características de informalidade, com redução do papel do ônibus. A intensidade 
dos movimentos por automóveis privados expressa-se pelo percentual de seus deslocamentos, 
que já respondem em geral por ¼ das viagens/dia – 24% em Buenos Aires e Rio de Janeiro, 22,4% 
na Cidade do México, chegando até 42% em Santiago, correspondendo ao aumento da taxa de 
motorização que é expressa pelo número de automóveis/100 habitantes (FIGUEROA, 2005; 
KRALICH, 1998; FETRANSPOR, 2003;  THYNELL, 2005). Um maior número de automóveis 
particulares e a intensidade de seus deslocamentos implica numa autonomia individualizada 
de horários e trajetos “ponta-a-ponta”, mas trata-se de uma mobilidade seletiva (possível para 
quem tem renda para comprar e manter um automóvel). O transporte coletivo por ônibus nas 
metrópoles latino-americanas, por seu turno, cumpre papel de transporte ao de massa, ao invés 
do papel de auxiliar-alimentador do de massa como na Europa e EUA (KLEIMAN, 2011). Fazem 
linhas troncais, radiais, circulares, intermunicípios de metrópole, tendo uma grande frota e número 
de linhas para tentar atender a demanda (o que não conseguem). Em Buenos Aires são 365 linhas 
(Kralich 2002), em Santiago são 8000 ônibus (THYNELL, 2005). Mas a combinação da redução 
do papel do Estado como operador de um sistema público de ônibus, a extinção de subsídios às 
tarifas, e a redução ou total desregulação do setor liberando a atividade conduzirá à redução dos 
deslocamentos por ônibus. A política de abertura a novos operadores conjugada a maior utilização 
de veículos próprios, causam decréscimo relativo de intensidade nos movimentos por ônibus (na 
Cidade do México passa de 39,4% das viagens em 1989 para 4,4% em 1998), em Santiago atende 
38% e em Buenos Aires 50% (Figueroa 2005; Kralich 2005). A modalidade de transportes atomizada 
por veículos de baixa capacidade (vans, kombis e motos) ligados ao setor informal da economia, 
legal ou ilegal que introduz na rede viária uma miríade de movimentos flexíveis gerando fluxos 
superpostos aos dos ônibus e automóveis privados com intensidade, extensividade e penetração 
pela estrutura metropolitana formal e informal (na Cidade do México essa modalidade já abarca a 
maior parte dos deslocamentos 59,9%); em Santiago taxis coletivos operam 150 linhas, (KLEIMAN, 
2011; THYNELL, 2005). 

Essa adaptação das cidades à reorganização da oferta de transporte ocorre atualmente de 
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várias formas, considerando as especificidades dos países e suas conjunturas econômicas e políticas.
Observa-se, assim, um quadro que se desenha na América Latina de acentuação do uso do 

automóvel em diferentes tipos de veículos como meio de transporte e uma explosão que dispersa-
os por uma gama de operadores informais de transporte coletivo.  Dois dos efeitos deste quadro 
são importantes para as metrópoles envolvendo a questão da fluidez de circulação e sua utilização 
distinta por classe social: o primeiro prende-se a que o impulso da quantidade de veículos, e, 
portanto de seus movimentos de deslocamentos, não será acompanhado no mesmo ritmo por 
investimentos de ampliação e modernização da rede viária conduzindo a entraves, à circulação 
demandada e necessária à economia e modo de vida e acentuando o quadro de insustentabilidade 
do ponto de vista ambiental. O segundo aponta para a maior possibilidade de movimentos intensos 
e extensos da camada de maior renda pelo uso do automóvel privado e de serviços de qualidade de 
ônibus exclusivo e vans dirigidas a determinados deslocamentos (diretamente das áreas residenciais 
ao trabalho, ao lazer, ao consumo), e os constrangimentos da mobilidade aos que não possuem o 
veículo privado que dependem para seu deslocamento do ônibus ou vans, kombis e motos. Neste 
segmento autores apontam diferenciações entre os que  tem alguma  acessibilidade a serviços 
regulares e aqueles que só contam com transporte informal (legal ou ilegal) mais inseguros e 
menos apropriados, como kombis e motos (FIGUEROA, 2005).

Mas, como aponta Kleiman (2011), a explosão da utilização atomizada do transporte 
clandestino (ônibus, kombis, vans e motos) corresponde à sua adequação ao papel de coordenar 
a interconexão da desconcentração do comércio, serviços e áreas residenciais, e destes pólos 
(concentrações) dos mesmos usos e funções, observados na estrutura das metrópoles latino-
americanas. É dentro desse mesmo contexto que se insere o transporte clandestino entre a ilha 
de Paquetá e o município de São Gonçalo (mais especificamente o bairro de Itaóca) guardando a 
especificidade dessa travessia ocorrer pelas águas da baía de Guanabara.

Segundo Pereira (2000):

Como clandestino pretende-se considerar todo aquele que faça serviços regulares de transporte, 
burlando a regulamentação local, ou usando subterfúgios, tais como os fretamentos. Este enfoque 
deve-se ao reflexo que causam sobre o sistema regular, fazendo com que este – submetido a 
tarifas – acabe sendo responsável pelo transporte dos grupos menos favorecidos, com reflexos 
sobre sua qualidade (p. 27).

O mesmo autor também argumenta:

Transporte clandestino é o serviço realizado (ainda que parcialmente coberto pelas normas 
do regulamento e por operadoras legalmente constituídas), por cooperativas, por empresas 
e veículos de denominação diferente (por exemplo, transporte fretado) que se superpõe a 
serviços regulamentados e de características semelhantes. Tal tipo de transporte poderá 
ocorrer tanto em nível urbano, quanto em metropolitano, intermunicipal ou interestadual 
(PEREIRA, 2000, p. 30).

Nesse sentido, o objetivo principal do presente texto consiste em relacionar a emergência 
de fluxos clandestinos com o ritmo lento de investimentos no transporte regular de passageiros, 
tomando como exemplo as estratégias de acessibilidade atualmente adotadas na porção leste da baía 
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de Guanabara através do transporte aquaviário clandestino entre São Gonçalo e a ilha de Paquetá.
 A LINHA CLANDESTINA DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO: PAQUETÁ – SÃO GONÇALO

O sistema regular de transporte aquaviário de passageiros na baía de Guanabara é bastante 
reduzido, contando com quatro terminais (Araribóia, Charitas, Ilha do Governador e Paquetá) que 
funcionam numa estrutura radial de ligação a um terminal central (Praça XV). Ou seja, não há 
interligação entre os demais terminais a não ser com o da Praça XV. Em outras palavras, significa 
que o sistema de transporte aquaviário do Rio de Janeiro não se constitui enquanto rede. E isso 
representa importantes restrições à acessibilidade das pessoas que dependem desse modelo. Por 
exemplo, caso um usuário que seja morador de Niterói necessite se deslocar até a ilha de Paquetá, 
ele precisa tomar uma embarcação em direção ao Rio de Janeiro (Praça XV) para depois seguir 
uma segunda viagem até Paquetá, sendo necessário pagar duas tarifas.  

Essa limitação do sistema regular de transporte aquaviário, que não evoluiu ao longo dos 
anos pós-privatização, é mais um dos reflexos da baixa qualidade do serviço prestado pela empresa 
concessionária, que, fortemente amparada no poder de seu monopólio sobre as travessias na baía 
de Guanabara, não construiu as linhas previstas no contrato de concessão. 

Sendo assim, seguindo o pragmatismo do conjunto de normas, leis e ordens, que regulam 
a vida em sociedade e, consequentemente, o deslocamento das pessoas e mercadorias, a empresa 
CCR detém o monopólio sobre o transporte de passageiros nas águas da baía de Guanabara, seja 
através do transporte terrestre (Ponte Rio – Niterói) ou do transporte aquaviário. No entanto, os 
trabalhos de campo realizados na porção leste da baía de Guanabara, mas especificamente na costa 
leste do município de São Gonçalo identificaram um fenômeno espacial que vai de encontro às 
perspectivas de ordenamento territorial da empresa CCR Barcas e do próprio Governo do estado 
do Rio de Janeiro. Diante das limitações do sistema aquaviário do transporte de passageiros, 
uma rota clandestina corresponde os desejos e necessidades de acessibilidade da população não 
atendida pelo sistema regular, criando uma outra ordem de deslocamentos, localmente definida. Tal 
fenômeno encontra suporte nas palavras de Santos (1996) que, ao analisar as normas hegemônicas 
que ordenam o território, faz a seguinte ressalva:

Mas também se criam ordens menos formais e até mesmo ordens informais onde as normas 
são recriadas ao sabor das conjunturas localmente definidas. Ao mesmo tempo, parcelas 
significativas do espaço geográfico, situadas sobretudo nas cidades (especialmente as grandes 
cidades dos países subdesenvolvidos), escapam aos rigores das normas rígidas. Velhos objetos 
e ações menos informadas e menos racionais constroem paralelamente um tecido em que a 
vida, inspirada em relações pessoais mais diretas e mais frequentes e menos pragmáticas, 
pode ser vivida na emoção e o intercâmbio entre os homens é criador de cultura e de recursos 
econômicos (p. 232).

Dentro desse contexto descrito por Santos (1996) foi construída uma linha de transporte 
aquaviário de aproximadamente 5 km de extensão, interligando o bairro de Itaóca em São Gonçalo 
e a ilha de Paquetá. Nesse sentido, cabe analisar a natureza e a “razão de ser” desses fluxos que 
justificam a existência da referida linha clandestina, mapeada na figura 1:
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Figura 1 - Mapa da linha clandestina: Paquetá – Itaóca (São Gonçalo)

Fonte: Elaborado por Alan Pacífico e Jaqueline Peluzo, a partir de dados coletados em campo, 2013.

O bairro de Itaóca (São Gonçalo) e suas insustentabilidades

O bairro de Itaóca, embora esteja situado no distrito central de São Gonçalo, é um dos bairros 
mais pobres do município. A oferta de serviços e infraestruturas é visivelmente precária, tornando 
o bairro pouco articulado com as dinâmicas econômicas, políticas e culturais da área central do 
município. Segundo o plano diretor da cidade (PDSG, 2006), praticamente inexistem redes coletoras 
de esgoto sanitário em operação no bairro. Também não há ruas asfaltadas, abastecimento regular 
de água, coleta de lixo e serviço adequado de transportes, com apenas uma linha de ônibus ligando 
o bairro ao centro da cidade de duas em duas horas. 

Apesar de o bairro apresentar uma grande extensão territorial, sua população não é tão 
expressiva. Isso ocorre porque o bairro possui algumas áreas de encostas que não foram ocupadas 
e, principalmente, por ter sido o local do antigo “lixão” de São Gonçalo. 

 Em Itaóca, atualmente, vivem aproximadamente 3.917 habitantes (IBGE, 2010) e a paisagem 
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predominante do bairro pode ser classificada como o que o geógrafo catalão Joan Nogué (2007) 
descreve como “paisagens residuais”2, aquelas que se inserem em um novo contexto de exclusão 
social. Segundo o autor:

A definição mais habitual de exclusão social trata do resultado de processos e/ou fatores que 
impedem o acesso de indivíduos ou certos grupos à participação na sociedade civil. A ênfase 
atual vai mais além dos indicadores convencionais da pobreza (essencialmente econômicos) 
e incorpora aspectos tais como o acesso à justiça, ao mercado de trabalho e aos processos 
políticos, incidindo sempre no isolamento social e espacial destes indivíduos (p. 17).

No entanto, dentre as principais marcas e matrizes da paisagem de Itaóca estão o seu “lixão”3, 
que impôs uma dinâmica específica para o bairro. Negar a relação entre o bairro e o aterro sanitário 
seria negligenciar um dos maiores agentes das transformações socioespaciais dessa localidade, 
sobretudo considerando algumas mudanças recentes e seus reflexos territoriais, apresentados a 
seguir. 

Assim como aconteceu no aterro sanitário de Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada 
Fluminense, o aterro sanitário oficial de São Gonçalo (Itaóca) teria de ser desativado após a lei 
nacional de resíduos sólidos entrar em vigor. A nova legislação, sancionada em 2010, determinava 
que o tratamento de lixo fosse realizado pelo ente federativo municipal e, em 2012, o aterro sanitário 
de Itaóca foi oficialmente desativado. No entanto, após mais de um ano do “encerramento” das 
atividades do aterro sanitário, diversos caminhões continuam despejando clandestinamente 
toneladas de lixo naquela região.

Além da ineficiente fiscalização do Instituto Estadual do Ambiente, que não conseguiu 
impedir a entrada dos caminhões de lixo depois da suposta desativação, há ainda a contaminação 
da Área de Proteção Ambiental (APA) de Guapimirim pelo chorume proveniente do lixão, que segue, 
clandestinamente, em atividade. Trata-se de um dano ambiental ao longo de oitenta quilômetros 
de manguezal numa extensa face relativamente preservada da Baía de Guanabara (MELO, 2012).

Diferente do que se encontra previsto na lei nacional de resíduos sólidos, em São Gonçalo, não 
houve criação de nenhum polo de reciclagem para empregar os catadores daquele aterro sanitário. 
Além disso, também não houve pagamento de indenizações como ocorreu em Gramacho4. Em 
função disso, dos mais de 700 habitantes que viviam do lixão, cerca de 200 construíram pequenos 
barracos para viver nas proximidades do trabalho (Figura 2).

 O aterro sanitário de Itaóca existe há 40 anos e a população de seu entorno tornou-se dele 
dependente. Diante do quadro de inclusão precária, instaurado nessa localidade, marcada pela 
ausência de políticas públicas fundamentais à qualidade de vida, muitos moradores do bairro 
encontram no aterro as suas principais possibilidades de reprodução social. Além de retirar daquele 

2 De acordo com Nogué (2007), as paisagens residuais são expressão dos processos de urbanização difusa, da industrialização e/ou da metro-
polização, constantemente presentes nas periferias metropolitanas. São os resíduos das paisagens centrais, e assim se tornam irrelevantes e 
invisibilizadas por uma lógica territorial hegemônica pautada numa concepção de paisagem com absoluta fundamentação estética.

3 aterro sanitário oficial de São Gonçalo, em funcionamento regular até fevereiro de 2012.
4 Em Duque de Caxias, cada catador recebeu R$ 14 mil, além de uma remuneração mensal que será paga ao longo de 15 anos. Em Itaóca, no 

entanto, dos 786 catadores apenas 248 serão “beneficiados”. O grupo escolhido dentre os catadores receberá uma ajuda de custo de R$ 200 
durante quatro meses (MELO, 2012).
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Figura 2 - Barracos construídos nas imediações do aterro sanitário de Itaóca

Fonte: Jornal do Brasil on line de 28/08/2012. Acessado em 15/05/2013.

amontoado de lixo material reciclável para a venda, todo o grupo também garimpava alimentos 
para sobrevivência até a desativação do lixão, ocorrida em 2012.

Sendo assim, a desativação do aterro sanitário provocou, necessariamente, uma série de 
alterações no modo de vida dos moradores do seu entorno, ressignificando as relações dessa 
comunidade com o seu território e impondo novas dinâmicas de manutenção da sua sobrevivência, 
incluindo aí a busca por outros nichos de inserção no mercado de trabalho. 

Nesse contexto, a discussão sobre sustentabilidade, inserida no contexto interpretativo 
proposto por Sachs (2002) mostra-se como importante ferramenta para a avaliação de políticas 
públicas. Segundo o autor, a sustentabilidade é composta por diversas dimensões que precisam 
ser considerados critérios básicos para o desenvolvimento de propostas de intervenção territorial, 
dentre elas:

A sustentabilidade ecológica: que consiste basicamente na preservação de recursos renováveis 
e na limitação do uso dos recursos não renováveis. A sustentabilidade ambiental: que 
envolve o respeito e a ênfase da capacidade de autodepuração dos ecossistemas naturais. A 
sustentabilidade territorial: diminuição da assimetria na aplicação dos investimentos 
públicos entre áreas urbanas e não urbanas, conservando a biodiversidade. A sustentabilidade 
econômica: desenvolvimento econômico intersetorial equilibrado, apresentando capacidade 
de modernização contínua dos instrumentos de produção e a sustentabilidade social: 
razoável homogeneidade social (redução das desigualdades), pleno emprego com qualidade 
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de vida decente, igualdade no acesso aos recursos e serviços sociais (p.32) (Grifo do original).

Analisando a realidade atual do bairro de Itaóca, observa-se que a lei nacional dos resíduos 
sólidos, não há dúvida, revela-se como uma importante medida política para a redução dos impactos 
ambientais causados pelos lixões em todo país. Especificamente no caso do aterro sanitário de 
Itaóca, o cuidado com os impactos ambientais se redobra, considerando a sua proximidade à APA 
de Guapimirim e à baía de Guanabara.

No entanto, a política pública deixa de ser “sustentável” à medida que apresenta desarticulações 
e descontinuidades entre a atividade-fim a ser desempenhada por cada ente federativo. Sendo 
assim, desenha-se a seguinte situação: a determinação federal (exigindo o cumprimento da lei 
de resíduos sólidos) garante a sustentabilidade ecológica e ambiental. Mas a administração local 
não oferece as condições necessárias para a sustentabilidade territorial, econômica e, sobretudo 
para a sustentabilidade social. A situação ainda se agrava devido à fiscalização ineficaz do órgão 
ambiental estadual (INEA) sobre as atividades que ainda persistem na área do aterro desativado. 

Sobre a natureza contraditória que o discurso da sustentabilidade pode assumir, destaca-se 
a contribuição de Guimarães (1997), ao afirmar que:

é preciso examinar as contradições ideológicas, sociais e institucionais do próprio discurso 
da sustentabilidade, bem como examinar suas distintas dimensões para transformá-las em 
critérios objetivos de política pública, fugindo assim, ao nível da pura retórica (p. 17).

Sendo assim, aquela população que garantia seu sustento nas funções envolvendo a coleta 
de lixo se encontram diante de duas alternativas: seguir trabalhando clandestinamente no aterro, 
assumindo os riscos de tamanha irregularidade ou buscar outra atividade profissional a fim de 
assegurar sua “sustentabilidade social” (SACHS, 2002). 

Mas, como já foi assinalado anteriormente, Itaóca é um bairro com um dos menores indicadores 
sociais de todo o município (PDSG, 2006) e que possui poucas infraestruturas que o interligue de 
maneira satisfatória ao centro da cidade. 

E é assim, que a ilha de Paquetá, distante 5 km da costa de São Gonçalo, torna-se um destino 
preferencial para a população de Itaóca em busca de empregos, criando-se uma demanda de fluxos 
de pessoas de Itaóca em direção à Paquetá.

A Ilha de Paquetá: novas dinâmicas em um polo turístico decadente 

Apesar da grande proximidade com o município de São Gonçalo, em 1975, com a fusão dos 
estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, a ilha passou a pertencer à cidade do Rio de Janeiro.

Tradicionalmente, a ilha constituiu-se em um polo abastecedor da cidade do Rio de Janeiro, 
com os produtos oriundos, principalmente, da Fazenda São Roque. A coleta de mariscos e a atividade 
de pesca também destacavam-se no período colonial. 

A ocupação da ilha adensou-se a partir das frequentes visitas de dom João VI e do 
estabelecimento da linha regular de barcas, a partir de 1838 (capítulo 1).

 A partir da grande divulgação obtida através do romance “A moreninha”, de Joaquim Manuel 
de Macedo, publicado em 1844, que se tornou um best-seller na corte, à época, a ilha registrou um 
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Figura 3 - Panfl eto de divulgação dos serviços de transporte aquaviário São Gonçalo - Paquetá

Fonte: Arquivo pessoal, Pacífi co 2012. Obs: Rasuras do original.

Figura 4 - Lancha embarcada na Praça de Paquetá a espera de passageiros, ao fundo estação da CCR 
Barcas

Fonte: Arquivo pessoal, Pacífi co, 2012.
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aumento substancial no número de visitantes, que, atraídos também pela devoção a São Roque, 
garantiram à ilha a feição de polo turístico da cidade do Rio de Janeiro. Assim, ao longo do século 
XX, a atividade econômica predominante na ilha passou a ser a turística. 

No, entanto, a partir da década de 1970, com a construção da Ponte Rio – Niterói, ampliando 
as acessibilidades entre a cidade do Rio de Janeiro e a região dos lagos, somada à queda da qualidade 
da água das praias de Paquetá em função da poluição na baía de Guanabara, sua atividade turística 
apresentou gradual declínio, impactando na desvalorização imobiliária da ilha e numa crise 
econômica dos principais empreendimentos turísticos da Paquetá.

A população atual da ilha é de 3.361 habitantes (IPP, 2010) que, em sua maioria, trabalham 
e estudam no centro da cidade do Rio de Janeiro, ou em outros municípios da RMRJ. Parte dos 
empregos existentes na ilha são no setor público, em órgãos como a Comlurb, a Companhia Estadual 
de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, a Fundação Parques e Jardins, escolas e outros. Mas a 
maioria dos postos de emprego encontra-se em atividades voltadas ao turismo, como hotéis, bares, 
restaurantes que ainda prevalecem, e atividades de passeio, como aluguel de bicicletas, caiaques 
e pedalinhos e a travessia da ilha feita em charretes. Os trabalhos de campo identificaram que 
essas atividades são as principais realizadas pelos moradores de Itaóca que realizam o movimento 
pendular até a Ilha de Paquetá.

À população fixa, somam-se os veranistas que têm casa na ilha e que vêm com a família 
nos finais de semana ou férias. Avalia-se que, pelo menos, 50% dos domicílios da ilha sejam de 
veranistas. São aproximadamente 2.200 domicílios (entre moradores e veranistas), distribuídos 
em quarenta ruas, doze praças e dois parques públicos (IPP, 2010).

Dentro desse contexto, marcado por estratégias de sobrevivência e de acessibilidade no uso 
do território, foram criados os nexos necessários para a construção de uma linha de transporte 
aquaviário ligando os dois pontos com suas respectivas necessidades. Paquetá, necessitada de 
uma mão de obra para suprir as atividades de sua remanescente estrutura turística (uma vez que a 
maioria dos moradores de Paquetá trabalha no continente) e Itaóca, com uma população buscando 
novas alternativas de inserção no mercado de trabalho (fundamentalmente após a desativação 
do aterro sanitário). 

A referida linha funciona diariamente, inclusive nos finais de semana, em horários regulares, 
apresentando um fluxo médio de 300 passageiros transportados por dia. 

As viagens duram um pouco menos de 20 minutos e algumas embarcações são utilizadas 
apenas para o transporte de mercadorias. A linha se constitui como a travessia mais curta entre 
o continente e a ilha de Paquetá. As embarcações utilizadas são antigas lanchas de resgate da 
CONERJ, vendidas por Barcas S.A, e possuem capacidade de transportar até 80 passageiros. 

As tarifas são cobradas no valor de R$ 4,00 (2012) para as viagens regulares, porém a 
“empresa” também realiza passeios turísticos pelas ilhas da Baía de Guanabara e em horários 
extras, agendados através de negociação. Um cais improvisado foi construído em Itaóca a fim de dar 
suporte aos passageiros que embarcam e desembarcam nas lanchas clandestinas. Já em Paquetá, 
o embarque e desembarque de passageiros ocorre a menos de 50 metros da estação regular das 
barcas, na praça principal da ilha .
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise das estratégias de acessibilidade no leste metropolitano reforçam as considerações 
desenvolvidas por Pereira (2000) ao afirmar que as motivações para a emergência dos transportes 
clandestinos podem ser resumidas através dos seguintes aspectos: a) Cobram mais barato, pois 
não sendo regularizados, não pagam vários impostos, utilizam veículos mais antigos e econômicos, 
não seguem legislação trabalhista e não sofrem fiscalização efetiva, ou seja, não têm as mesmas 
responsabilidades dos operadores regulares; b) Transportam mais diretamente os usuários entre 
a origem e o destino, com menos sobrecarga nos picos; e c) Fazem um serviço mais “pessoal” e 
próximo do usuário, baseado em relações de boa vizinhança, conhecimento e parceria.

No entanto, comprovadamente (ANTP, 2010), o usuário escolhe um modo ou sistema de 
transporte em função de algumas condicionantes objetivas, esclarecendo o porquê dos transportes 
clandestinos ganharem maior destaque. Estes, notadamente, são serviços mais:

• convenientes à demanda, ou seja, suas rotas se aproximam mais dos deslocamentos 
de origem e destino dos usuários;

• confiáveis e regulares, pois seus horários de partida e chegada são conhecidos daqueles 
que os utilizam;

• confortáveis, transportando quase sempre passageiros sentados ou poucos em pé, em 
relação aos regulares;

• rápidos, uma vez que estão mas próximos do “porta-a-porta” e não dependem de captação 
intermediária da demanda;

• baratos, mesmo com todas as explicações sobre irregularidades fiscais, a questão objetiva 
é esta: custam menos.

Ou seja, se existe demanda para o transporte clandestino, algo está faltando no regular. Avançar 
na gestão das acessibilidades implica em racionalizar o sistema de transportes, com integração 
modal e intermodal, redes estruturais, tarifas integradas, com regulamentação e fiscalização pelos 
órgãos de gerência capacitados em infraestrutura material e com pessoal qualificado. A presente 
reflexão pretende sinalizar para três seguintes pontos:

• O transporte clandestino só existe porque há demanda. Esta ocorre porque o sistema 
regular deixou um nicho aberto pela falta de oferta quantitativa e/ou qualitativa.

• Os usuários estão avisando o que querem. Um poder público fraco, omisso, incompetente 
ou submisso é uma das causas da crise do sistema regular em prejuízo da sociedade e 
da economia.

• As operadoras regulares não estão se modernizando adequadamente, nem apoiando 
medidas de racionalização da circulação.

Portanto, os órgãos de gerência do setor e as operadoras regulares necessitam estar mais 
atentos aos fluxos e demandas existentes e que não são contemplados pelo sistema de circulação. 
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O caso do transporte aquaviário clandestino entre Itaóca e Paquetá é diferenciado e nem pode 
ser considerado como transporte alternativo. Alternativo constitui um termo que pressupõe a 
possibilidade de escolhas. Mas como a pesquisa observou, não existe oferta do serviço público 
regular de transporte aquaviário para interligar os 5 km que distanciam a Ilha de Paquetá e o 
bairro de Itaóca. Nesse sentido, sabe-se que o transporte clandestino participa do mercado por 
deficiência da oferta em atender a demanda sob qualquer dos três aspectos que a envolvem: preço, 
quantidade e confiabilidade. No entanto, cabe registrar que no caso da linha Itaóca – Paquetá, não 
há uma concorrência com o sistema regular de transporte aquaviário, uma vez que ambas não 
realizam destinos coincidentes. A esse respeito, Pereira (2000), argumenta que: 

O ser clandestino é, em realidade, excluir-se do regulamento próprio de determinado tipo 
de serviço em busca de vantagens monetárias propiciadas por condições operacionais ou 
tarifárias não previstas no regulamento, ou atendendo a um nível de mercado inacessível 
pelos procedimentos legais vigentes. Parece evidente que a existência desse tipo de transporte, 
além de vinculada à incapacidade da oferta em atender à demanda, se explica pela pretensão 
de lucros e pela incapacidade de atuação dos órgãos públicos responsáveis pela fiscalização do 
cumprimento dos seus próprios regulamentos (p. 30).

Porém, acredita-se que o transporte clandestino precisa ser fiscalizado eficientemente e 
coibido pelo Estado, considerando os passivos econômicos e sociais gerados em função da atividade 
ilegal e a falta de segurança ao qual são submetidos os usuários. Porém, sobre o fenômeno impõe-
se uma questão importante: e a demanda de cerca de 300 passageiros transportados por dia de 
Itaóca em direção à Paquetá e toda essa redinamização das sustentabilidades econômicas, sociais 
e simbólicas, estabelecida entre as duas pontas da linha clandestina, como ficaria? 

 O que se verifica, avaliando o exemplo de Itaóca – Paquetá, é um problema de natureza política 
e geográfica que pode ser caracterizado pela seguinte sentença: A velocidade e a complexidade dos 
fenômenos e demandas territoriais são maiores do que a capacidade de resposta das instituições em 
sua função de formular políticas de acessibilidade e de sustentabilidades, restringindo a cidadania 
de parte da população. Fundamentando essa análise, destaca-se a percepção sobre a dimensão 
territorial da cidadania descrita por Castro (2003):

Tema recorrente nas Ciências Sociais, a cidadania é constituída por um conjunto de direitos 
e deveres garantidos pela lei, mas que se realizam necessariamente nas práticas do cotidiano 
social, inscritas no tempo e no espaço. Estas práticas ancoram-se no aparato institucional à 
disposição da sociedade através do seu território (...) Este é o caso do Brasil, onde tanto os 
direitos civis como os políticos e sociais são garantidos por lei e inscritos na Constituição 
da República, mas exercidos numa sociedade e num território atravessados por profundas 
desigualdades ( p. 3).

Não por acaso, no processo de desenvolvimento brasileiro e latino-americano, o tema da 
clandestinidade e informalidade vêm ocupando a agenda pública associada a diversos contextos. 
Há registros históricos, inclusive apresentados no primeiro capítulo, que atestam que a oferta de 
diversas modalidades de serviços públicos no país tenha sido implementada primeiramente como 
iniciativa autônoma de particulares, ainda fora da égide reguladora do Estado, passando depois por 
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um processo de enquadramento naquilo que diria respeito ao interesse público. Porém, a realidade 
contemporânea da atualidade é outra e, no que se refere à modernização do aparato institucional 
do Estado, impõe uma eficiência maior de sua função de planejamento e gestão territorial a fim 
de minimizar as desigualdades que se materializam constantemente no território da RMRJ. Para 
Argento (1993) a gestão territorial: “está associada ao ato de gerir, isto é, de fornecer um alicerce 
conceitual básico para que se possa administrar, com eficiência, um espaço geográfico definido - o 
território.” (p. 164). Já Davidovich (1991) apresenta a seguinte contribuição:

Uma primeira consideração diz respeito ao conceito de gestão, levando, desde logo, a assinalar 
que o termo não se confunde simplesmente com o gerenciamento ou com administração, 
ainda que estes representem suportes imprescindíveis para a sua prática. Tende-se, assim, a 
interpretar gestão como um saber específico, o de governação ou de governabilidade, que deriva 
basicamente de imperativos da empresa, implicando um sistema complexo de coordenação 
orientado para uma sociedade em rápida transformação (p. 7).

Assim, observa-se que a fragilidade das instituições públicas, tão explorada no segundo 
capítulo como incapaz de fiscalizar o privatizado transporte aquaviário de passageiros no Rio de 
Janeiro, também se revela na falta de adequação de seu sistema de circulação aos novos fluxos e 
demandas que crescem ao longo da Baía de Guanabara.

Com efeito, a gestão das acessibilidades (atribuição direta do Estado) não acompanha a 
velocidade das transformações territoriais, acentuando o quadro de desigualdades em função da 
restrição que se estabelece à mobilidade das pessoas em pleno contexto metropolitano.

Tal quadro, observado no recorte espacial privilegiado por essa pesquisa, nos remete 
constantemente à discussão sobre as sustentabilidades e territorialidades, dirigindo as reflexões para 
a seguinte consideração: Em Itaóca, após a desativação do aterro sanitário, o transporte aquaviário 
clandestino constituiu-se como um importante agente na garantia das sustentabilidades econômicas 
e sociais da população daquela localidade, oferecendo, até certo ponto, uma autonomia maior aos 
deslocamentos desses moradores e revelando-se como um vetor central para o desenvolvimento local. 
Cabe ressaltar que, de acordo com Vainer (2000): “O local constitui escalas e arena de construção de 
estratégias transescalares e de sujeitos políticos aptos a operarem de forma articulada com coalizões 
e alianças em múltiplas escalas” (p. 8) e que, nessa escala, se constroem as territorialidades mais 
imediatas em função das necessidades de determinado grupo social em seu conjunto ambiental. 
Dentro desse contexto, a lógica da ação territorial supera a lógica do ordenamento territorial, ou, 
melhor dizendo, o ordenamento territorial “de cima para baixo” não consegue dar conta de todas 
as ações e demandas territoriais que emergem quase que espontaneamente das ações dos agentes 
locais de transformação espacial e considerando que as acessibilidades se inserem num contexto 
maior, chamado por Sack (1986) de territorialidade, torna-se importante a sua contribuição:

A territorialidade é embutida em relações sociais. A territorialidade é sempre construída 
socialmente. Ela assume um ato de vontade e envolve múltiplos níveis de razões e significados. 
E a territorialidade pode ter implicações normativas também. Deixar lugares de lado e aplicar 
níveis de acesso significa que indivíduos e grupo têm removido algumas atividades e pessoas 
de lugares e incluído em outros. Isto é, eles têm estabelecido diferentes níveis de acesso a 
coisas (p. 87).
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 Nesse sentido, o que se verificou ao longo desse trabalho foi um conjunto de reflexos 
territoriais relacionados, direta ou indiretamente, à baixa qualidade do serviço público de transporte 
aquaviário de passageiros na Baía de Guanabara e sua gestão política. Esse reflexos desencadeiam 
uma série de estratégias locais de sobrevivência e acessibilidade dentro de uma lógica de ação 
territorial de um grupo que possui o transporte clandestino como agente principal de uma busca 
por horizontes de maior participação social e qualidade de vida.
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GEOPOLITICS AND THE ANALYSIS OF LOCAL TERRITORIAL CONFLICTS IN
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RESUMO. No século XX, o planejamento territorial e os investimentos em estruturas produtivas e infraestruturas 
de grande porte beneficiaram-se de um elevado grau de aceitação por parte da sociedade. Mas, nas duas últimas 
décadas, a natureza dos grandes projetos e/ou de processos decisórios considerados tecnocráticos, tecnicistas e 
autoritários passou a sofrer uma contestação crescente. As intervenções sobre o território surgem assim como um 
campo de expressão de representações, discursos e interesses contraditórios que desembocam em conflitos opondo 
parte da sociedade local, autoridades de diversos níveis político-administrativos, atores econômicos e operadores de 
infraestruturas, notadamente de transporte (SUBRA, 2007). Rivalidades de poder para o controle, a gestão e o uso 
desse território delineiam complexos jogos de atores e formas inovadoras de governança que questionam os métodos 
de intervenção sobre o território do Estado, dos atores econômicos e dos operadores de redes técnicas. A crise do 
território nacional como referência exclusiva da identidade da população, de organização do setor produtivo e o 
“deslizamento progressivo do conflito do campo social para o campo territorial” (SUBRA, 2007, p.39) explicam que o local 
seja cada vez mais um espaço de tensões geopolíticas. Estamos diante de mobilizações de atores que, para além da 
síndrome nimby, estimulam a repensar as escalas e as novas dimensões (ambiental, social) do interesse geral (SUBRA, 
2007; HARVEY, 1989). Existe então uma dimensão geopolítica dos conflitos locais, onde precisamos compreender a 
ação e as estratégias dos atores para dominar o território e impor seus interesses (SUBRA, 2007). As cidades portuárias 
constituem um palco privilegiado de análise dos conflitos territoriais. O crescimento do comércio internacional, as 
pressões dos produtores e negociantes de commodities e o imperativo de fluidez imposto pelos atores da logística 
implicam investimentos na expansão, modernização e reestruturação dos portos, hoje legitimados pela retórica do 
neodesenvolvimentismo. A geopolítica oferece instrumentos, conceitos e metodologia para analisar um espaço de 
rivalidades entre atores institucionais tradicionais (os níveis territoriais da decisão política), setoriais (operadores 
do transporte e da atividade portuária, autoridade portuária) e sociais emergentes (mobilizações de cidadãos, de 
trabalhadores) cujos interesses, escalas de ação e estratégias territoriais são frequentemente contraditórios.

Palavras-chave. Geopolítica, Grandes empreendimentos, Cidades portuárias, Litorais, Conflitos 
territoriais locais. 

ABSTRACT. In the twentieth century, territorial planning, investment in infrastructure and extensive productive 
structures were benefited from society’s high acceptance. However, in the last two decades, the nature of large projects 
and/or decision-making processes were considered technocratic, authoritarian, and tecnicist which increased society’s 
disbelief. The interventions on the territory emerge as a field of expressions and representations, also discussions, 
and a conflict of interest, which lead to a dispute over the transport affair between local society, several political 
and administrative officials, economic actors, and infrastructure operators. (Subra, 2007). Power conflicts over 
management, control, and territory usage outline a complex game of actors and forms of governance that question 
the intervention methods of economic actors and technical networks’ operators on the territory. The national 
territory crisis as unique reference of the population’s identity, the organization of the productive sector and the 
“progressive sliding of the social field conflict to the territorial field” (Subra, 2007, p.39) explain that the space is an 
increasing area of geopolitical tensions. There is a mobilization of actors before us- beyond the nimby syndrome- that 
stimulate rethinking the scales and the new dimensions (environmental, social) of general interest (Subra, 2007; 
HARVEY, 1989). There is then a geopolitical dimension of local conflicts, where we need to comprehend the action 
and the actors’ strategies to dominate the territory and impose their interests (SUBRA, 2007). The port towns are 
a privileged stage of territorial conflicts analysis. The growth of international trade, the pressures of producers and 

AS ESCALAS DE GESTÃO DAS POLÍTICAS TERRITORIAISEIXO V
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commodities traders, and the imperative of fluidity imposed by actors logistics involve investments in expansion, 
modernization, and restructuring of ports which nowadays are legitimized by the rhetoric of neo-developmentalism. 
Geopolitics provides concepts and methodological tools to analyze a space for emerging dispute between traditional 
institutional actors (territorial levels of political decision), sectoral (transport operators and port activities, port 
authority) and social (mobilizations of citizens, workers) whose interests, scales of action, and territorial strategies 
are often contradictory. 

Keywords. Geopolitics, Large Business, Local Territorial Conflict, Seacoast, Port Cities.

INTRODUÇÃO

Desde a década de 1970, os grandes investimentos em estruturas produtivas, redes técnicas 
e infraestruturas como barragens, aeroportos, minas, complexos industriais etc. enfrentam uma 
contestação crescente por parte de sociedades locais que se mobilizam com uma frequência e 
uma intensidade crescente contra os efeitos dos empreendimentos sobre o meio ambiente e 
a qualidade de vida. Os debates abarcam também problemáticas relacionadas à natureza dos 
projetos, ao uso do território pelos atores econômicos e a processos decisórios considerados 
tecnocráticos e autoritários. Nas cidades marítimas expostas a expansão de seus portos urbanos 
e nas fachadas litorâneas submetidas à construção de terminais de commodities ou de complexos 
portuários industriais os debates constituem campos de expressão de representações, discursos e 
interesses contraditórios desembocando frequentemente em rivalidades opondo parte dos atores 
locais, autoridades de diversos níveis político-administrativos, atores econômicos e operadores de 
infraestruturas. Na medida em que os atores envolvidos pretendem todos servir os interesses da 
sociedade (crescimento econômico, industrialização, mobilidade/qualidade de vida, preservação 
do meio ambiente, respeito à tradições locais) e que as tensões ocorrem em aéreas de múltiplas 
interfaces, os conflitos adquirem uma feição particularmente complexa. Seu estudo requer, portanto, 
métodos de investigação suscetíveis de apreender de forma dinâmica a natureza multidimensional 
e multiescalar dos conflitos e sua evolução assim como os objetivos e as estratégias dos diferentes 
atores. Apesar de ser tradicionalmente associada ao estudo das tensões internacionais e nacionais, 
a geopolítica pode oferecer relevantes instrumentos conceituais e metodológicos para a análise e 
a compreensão dos conflitos territoriais em áreas portuárias e litorâneas impactadas por projetos 
infraestruturais de grande porte. 

 GRANDES EMPREENDIMENTOS E CONFLITOS TERRITORIAIS:

Durante décadas, as políticas estatais de ordenamento territorial e os investimentos em 
estruturas produtivas e infraestruturas técnicas de grande vulto foram implementados sem suscitar 
maiores tensões nas sociedades. Durante os “Trinta Gloriosos” (países centrais) e na época dos 
“milagres econômicos” do fordismo periférico  o ritmo acelerado do crescimento, o desenvolvimento 
industrial e o acesso ao consumo de segmentos crescentes da população alimentaram um relativo 
consenso diante da construção de barragens, estradas, aeroportos, ferrovias, portos ou complexos 
industriais. Os empreendimentos eram então legitimados por uma ideologia positivista e uma 
retórica desenvolvimentista associando crescimento econômico, inovação técnica e progresso 
da humanidade (CAMARGO 2009; OFFNER, 1993). Em muitos países, regimes ditatoriais ou 
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simplesmente autoritários garantiram a “aceitação” dos empreendimentos, apresentados como 
estratégicos para a integração do território nacional e a capacitação da base produtiva, reprimindo 
qualquer forma de contestação por parte das populações locais. Na época, os conflitos apresentavam 
um viés predominantemente classista sendo pautados em reivindicações relativamente objetivas: 
melhores salários e condições de trabalho, férias coletivas, etc. No campo, a luta em prol da reforma 
agrária adquiria seu auge na América Latina. Os motivos que alimentam hoje as oposições às 
intervenções de grande porte sobre o território não suscitavam então mobilizações por parte das 
populações. 

Foi somente a partir da década de 1970 que os conflitos ambientais e territoriais foram 
gradualmente se multiplicando e se intensificando fazendo emergir problemáticas desafiando 
nosso modelo de desenvolvimento, a natureza das políticas estatais e deslocando a identidade 
territorial do cidadão para um nível mais local. Segundo Philippe Subra, há, desde então, cada vez 
menos greves e cada vez mais rivalidades cujo foco é o território. Em outras palavras, assistimos 
ao “deslizamento progressivo do conflito do campo social para o campo territorial” (SUBRA, 2007, 
p39). Estado, governos locais e atores econômicos têm cada vez mais dificuldades para impor suas 
decisões, suas ações e seus discursos.

Os impactos ambientais dos grandes empreendimentos costumam suscitar as maiores 
tensões. O “verdejar do ser” (CASTELLS, 1999) foi contemporâneo de uma serie de acidentes 
industriais que tiveram graves impactos ambientais, culminando com o desastre de Chernobyl na 
URSS (1986). Ambientalistas alertavam paralelamente a sociedade sobre os estragos estruturais 
do “progresso” que ameaçariam a sobrevivência das gerações futuras. A popularização de estudos 
apontando a gravidade das mudanças climáticas sob o efeito da ação da Humanidade sobre a 
Natureza contribui também para essa tomada de consciência. Os conflitos ambientais participam 
ainda de uma lógica de valorização da qualidade de vida, em particular entre as classes médias 
que dispõem doravante das condições materiais de acesso ao conforto moderno e direcionam suas 
reivindicações para campos mais subjetivos (SUBRA, 2007, p. 35). 

 A contestação se volta também contra processos decisórios tecnicistas e autoritários impostos 
à população por atores exógenos (Estado central, grandes corporações). As autoridades locais, que 
adquiriram novas competências em virtude do processo quase universal de descentralização do 
poder político nos anos 1980 e 1990, desempenham, por sua parte, um papel ambíguo de mediação 
entre a necessidade afirmada de “desenvolver o território local” mediante investimentos produtivos 
ou infraestruturais e as reivindicações dos cidadãos. A ação da população local se inscreve numa 
dupla dinâmica de crítica ao funcionamento engessado da democracia representativa e ao fato 
que o território nacional e a comunidade nacional unificada não são mais os quadros exclusivos 
da construção da identidade (SUBRA, 2007). A consolidação de instâncias supranacionais (blocos 
regionais) e infranacionais faz emergir - ou ressurgir - sentimentos de pertencimento que, juntos 
a identidade nacional, formam um mosaico complexo. Diante desse cenário, a questão da decisão 
revela-se cada vez estratégica: quem deve decidir da relevância de uma intervenção de grande 
porte sobre o território? Quais critérios devem ser levados em consideração? A população deve 
ser convidada a opinar dentro de “soluções de governança” ou deve participar de forma ativa à 
produção do espaço?
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Enfim, a concepção de grandes empreendimentos que seguem tradicionalmente a dupla 
racionalidade técnica e financeira do Estado é também contestada no plano ideológico por segmentos 
mais politizados da população que rejeitam um modelo de desenvolvimento considerado predador 
e os impactos sociais e ambientais que lhe são comumente associados.

 Essas evoluções políticas, sociais e culturais explicam a crescente territorialização dos 
conflitos que adquire um relevo muito específico nos litorais e nas cidades portuárias submetidos 
à pressões crescentes sobre seus meios.

LITORAIS, CIDADES PORTUÁRIAS E CONFLITOS TERRITORIAIS

Outrora equipamentos modestos estrategicamente localizados em sítios protegidos da linha 
de costa e em estuários, os portos foram transformados em complexos portuários de grande porte 
(BIRD, 1963; HOYLE, 1988; MONIÉ, VASCONCELOS, 2012). Se historicamente a qualidade do 
sítio natural era avaliada com base na segurança que oferecia para as operações, a localização dos 
portos passou a ser tributária do volume dos investimentos que os atores privados e públicos eram 
dispostos a alocar na artificialização dos espaços litorâneos (construção de diques, eclusas, aterros, 
etc) (BIRD, 1963; VIGARIÉ, 1979). Desde os anos 1970, o crescimento dos tráfegos, a evolução 
tecnológica do setor marítimo (navios gigantes, conteinerização) e a representação negativa da 
atividade portuária na população provocaram um distanciamento crescente da cidade e do porto 
(MONIÉ, VASCONCELOS, 2012). Novos terminais foram instalados na periferia das metrópoles 
marítimas (Fos sur Mer, Suape, Itaguaí, Vila do Conde, etc.) ou em espaços estuarinos afastados 
dos centros urbanos (Antuérpia). Alguns dos projetos formulados na época suscitaram tantas 
oposições por parte da população local que tiveram que ser abandonados pelos seus promotores: 
complexo siderúrgico na zona portuário industrial de Maasvakte em Rotterdam, terminais de 
Didden Bay (GB) ou de Donges Est (FR) (LAVAUD LETTILEUL, 2012). 

Desde então, a reestruturação produtiva, a expansão do comércio internacional e as 
transformações do espaço econômico mundial ampliaram as pressões sobre os espaços litorâneos. 
Em primeiro lugar, o crescimento dos tráfegos provocou a ampliação dos complexos portuários 
existentes e a construção de novos portos. Por sua parte, a aceleração do ritmo de urbanização e 
industrialização dos litorais, com destaque para a Ásia oriental, do sudeste e o continente africano, 
levanta novos desafios e problemáticas em termos de gestão costeira. Por essas razões, litorais e 
cidades portuárias constituem hoje um palco privilegiado de conflitos ambientais e territoriais. 

No Brasil, a política “neodesenvolvimentista” privilegiando as exportações de commodities, 
a internacionalização das corporações nacionais e a atração de investimentos diretos externos 
também estimulou intervenções na expansão dos portos e na construção de novos terminais 
em áreas urbanas ou em fachadas marítimas submetidas as pressões dos exportadores de grãos, 
minério, celulose, etc. e as demandas da cadeia óleo e gás (MONIÉ, 2011). A nova Lei dos Portos 
(2013) consolida essa dinâmica abrindo a possibilidade para a iniciativa privada de construir 
terminais portuários beneficiando-se de um quadro jurídico particularmente flexível legitimado 
pela ameaça de “apagão logístico” que colocaria em risco a competitividade da economia nacional. 
Desde a adoção da Lei, o governo federal liberou assim 64 projetos de construção e ampliação de 
portos privados no país. 
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A retórica desenvolvimentista enfrenta, no entanto, uma onda de mobilizações sem precedente 
por parte da sociedade civil. Na Europa, estima-se que diante da contestação das populações locais 
são doravante necessários cerca de 10 anos entre a concepção de novos equipamentos portuários e 
sua construção efetiva (NOTTEBOM, 2007). No caso de megaempreendimentos o prazo pode ser 
ainda maior. As negociações para que as obras do polder de Maasvlakte 2 sejam inauguradas em 
Rotterdam se estenderam durante 20 anos. No Brasil, os projetos em curso também enfrentam 
resistências por parte de grupos diversos: ambientalistas, pescadores, agricultores, comunidades 
quilombolas ou indígenas, moradores ou frequentadores episódicos do local. 

UMA GEOPOLÍTICA DOS CONFLITOS TERRITORIAIS LOCAIS NOS LITORAIS E NAS CIDADES 
PORTUÁRIAS

Sendo os litorais e as cidades portuárias áreas de múltiplas interfaces entre ecossistemas, 
funções e usos, esses espaços apresentam características frequentemente antagônicas e são, 
portanto, marcados por um elevado nível de conflitualidade. O estudo da conflitualidade supõe “a 
análise das dinâmicas sociais, espaciais e temporais das oposições onde o espaço é objeto, suporte, desafio 
ou impactado” por um empreendimento devendo, em consequência, considerar “os atores, os tipos de 
manifestação, a duração, a intensidade, a ressonância midiática, a frequência espacial” desses conflitos 
(CADORET, 2012). Mas, segundo Philippe Subra, o debate sobre intervenções de grande porte sobre 
o território não deve ser monopolizado por especialistas – engenheiros, urbanistas, economistas ou 
ecólogos; nem pode limitar-se aos costumeiros diagnósticos e relatórios de impactos, pois para além 
de suas dimensões técnicas é um problema político de “poderes, de relações de força, de rivalidades 
entre responsáveis e forças políticas, de enfrentamentos entre projetos concorrentes, entre grupos de 
pressão, onde se expressam os interesses divergentes de atores múltiplos; enfim, um problema de cidadãos, 
um objeto de debates nas mídias como na praça pública” (SUBRA, 2008, p.222). A multiplicidade e 
a complexidade dos posicionamentos, as manobras, transparentes ou subterrâneas, podem ser 
analisadas em termos de rivalidades de poder entre os atores envolvidos que em função de seus 
objetivos desenvolvem estratégias diferenciadas. Apesar de ser tradicionalmente associada ao 
estudo das tensões internacionais e nacionais, a análise geopolítica fornece, portanto, chaves 
conceituais e metodológicas para a compreensão dos conflitos em áreas impactadas por projetos 
infraestruturais.

OS DIFERENTES TIPOS DE CONFLITOS

Um primeiro passo metodológico consiste em estabelecer uma tipologia dos conflitos. 
Quando o objeto da contestação diz respeito aos impactos do empreendimento sobre a paisagem, a 
biodiversidade, uma zona úmida, um ambiente sonoro etc. estamos diante de um conflito ambiental. 
Por sua parte, as tensões em torno do compartilhamento, do acesso, da gestão, do controle de 
recursos e dos espaços caracterizam os conflitos territoriais. Esses conflitos de uso dizem, direto 
ou indiretamente, respeito a um território existente ou revelam formas de apropriação do espaço 
remetendo a emergência ou a reativação de territorialidades (CADORET, 2012). 

Nos litorais e nas cidades portuárias, o encontro entre um projeto infraestrutural e um 
território de referência suscita inevitáveis tensões relativas ao uso do solo. Rivalidades de poder 
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acontecem entre atores que buscam apropriar-se ou controlar um território cuja natureza e cuja 
superfície variam muito. Convém, no entanto, ressaltar que essa apropriação não reveste um controle 
político mais diz comumente respeito à imposição de usos a atores cujos interesses concorrentes e / 
ou contraditórios (SUBRA, 2008, p. 242). Os conflitos de uso se inserem em contextos extremamente 
diversos: os impactos da expansão de um porto urbano diferem dos efeitos da instalação de um 
terminal portuário numa área do litoral afastada de importantes aglomerações humanas. Em 
todos os casos, as tensões mais comuns dizem respeito ao uso econômico de determinado espaços. 
Os pescadores costumam figurar entre os grupos mais afetados, pois seus territórios de pesca 
tradicionais são regularmente ameaçados pelo aumento do trafego portuário, a expansão ou a 
construção de portos. A diminuição das áreas de pesca e as limitações impostas ao uso dos canais 
de acesso náutico, compartilhados com o transporte marítimo de mercadorias, geram embates 
crônicos. Agricultores se deparam também com a construção de complexos portuários e/ou de 
infraestruturas terrestres de acesso aos mesmos. O complexo industrial portuário do Açu, em São 
João de Barra, município do Norte Fluminense, ilustra esses conflitos de uso entre camponeses 
e promotores estatais e privados de um projeto ocupando uma área de mais de 90 quilômetros 
quadrados e que necessitou a desapropriação de cerca de 1.400 lotes de terrenos provocando uma 
considerável diminuição superfície cultivável do município (LEMOS, RODRIGUES, 2011). O uso do 
território agrícola pode também ser afetado por impactos ambientais que prejudicam a atividade 
dos camponeses (poluições diversas, salinização, etc.). 

Os conflitos de uso opõem também atores econômicos, poder estatal e, por outro lado, 
moradores locais e/ou populações residindo de forma intermitente (2ª residência) no litoral. O 
conflito de proximidade opõe um uso pautado no imperativo desenvolvimentista e práticas espaciais 
valorizando um uso respeitoso da qualidade de vida dos habitantes. 

O uso econômico ou infraestrutural do território pode ainda entrar em conflito com usos 
recreativos de “bens ambientais” (mar, praia, manguezal, etc.). Essas rivalidades se inscrevem numa 
problemática mais subjetiva de rejeição de projetos portuários e industriais em nome do respeito a 
determinados estilos de vida. O acesso plural ao território é reivindicado para atividades consideradas 
secundárias aos olhos dos atores econômicos como pesca, caça, esportes, etc. (CADORET; BEURET, 
2014). As negociações versam em geral sobre a oferta de espaços alternativos e de compensações. 
Mas práticas espaciais enraizadas localmente estão em jogo, a defesa da identidade e do estilo de 
vida dificulta a busca por soluções (CADORET; BEURET, 2014). 

Conflitos territoriais são também eventualmente motivados por concepções divergentes do 
desenvolvimento. Aos atores legitimando os empreendimentos pela necessidade de “crescer e se 
desenvolver” mediante investimentos de grande porte se opõem segmentos da população recusando 
que a natureza, a qualidade de vida ou formas tradicionais de territorialização de comunidades 
específicas sejam ameaçadas. Cada vez mais, grupos pregando o “decrescimento”, crescimento 
zero etc. costumam se agregar aos movimentos locais.

O território de conflito é então a tradução espacial do conflito, fenômeno sociopolítico 
polissêmico. A instalação de uma estrada, de uma ferrovia ou a expansão de um porto não geram 
efeitos geograficamente homogêneos. O palco do conflito é singular. Essa singularidade confere 
especificidades às rivalidades, pois o conflito não decorre somente de um projeto, ele é o produto 
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do encontro entre uma intervenção sobre o espaço e as características desse último (SUBRA, 
2008, p. 239). 

EM BUSCA DOS ATORES DOS CONFLITOS TERRITORIAIS

A questão do conflito territorial deve também ser apreendida a partir das representações, 
dos objetivos, das lógicas, das estratégias e das modalidades de ação dos atores, que determinam 
a natureza e a intensidade do engajamento nos conflitos territoriais. Surgem assim, segundo 
Subra, os territórios de atores (SUBRA, 2008, p. 240). A cultura, a visão e a prática local do espaço 
determinam em parte a especificidade de cada um desses territórios. Nessa perspectiva, o território 
tal qual apreendido por Raffestin, oferece chaves de análise e possibilidades de aplicação do conceito 
à temática em tela. A ideia de um “um sistema de intenções em atividades” (RAFFESTIN, 1993) 
permite relacionar a diversidade dos usos e delimitar as estratégias de atores cujo jogo pode ser 
hierarquizado entre atores institucionais tradicionais (níveis administrativos da decisão política), 
atores setoriais (operadores do transporte e da atividade portuária) e atores sociais (mobilizações 
de cidadãos).

Tabela 1 - Os atores, sua esfera pertencimento e seu papel nos conflitos territoriais

ESFERA DE PERTENCIMENTO 
DOS ATORES PAPEL/FUNÇÃO ATORES

Esfera decisória

Promoção dos projetos Estado central;

Poder local (Municípios, estado, agências de 
desenvolvimento, etc.);

Grupos privados (empresas de transporte, 
grupos industriais, tradings, operadores 
portuários, etc.)

Financiamento dos projetos

Execução

Esfera da legitimação

Produção de um discurso 
legitimador

Estado central;

Poder local;

Grupos privados

Comunicação

Serviços especializados do Estado e das 
empresas;

Mídia

Esfera da contestação Oposição

Grupos de moradores das áreas impactadas;

Profissões afetadas (pescadores, agricultores, 
profissionais do turismo, etc.);

Ambientalistas;

Usuários episódicos do território etc.

Elaboração: Frédéric Monié

É importante ressaltar que os grupos de atores envolvidos não são monolíticos. O Estado 
pode, por exemplo, ser atravessado por rivalidades internas opondo grupos mais favoráveis a 
lógicas “desenvolvimentistas”, ou, ao contrário, mais voltadas para a defesa do meio ambiente ou 
a preservação de atividades pré-existentes. A existência dessas lógicas contraditórias pode atribuir 
mais complexidade ao conflito.
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O contexto territorial deve também ser levado em consideração. Variáveis sociológicas, 
econômicas, culturais, históricas, sociopolíticas costumam conferir sua especificidade ao conflito 
local. Entre elas, podemos mencionar:

• a formação histórica do território local ou regional: conflitos anteriores predispõem a 
população a se mobilizar com mais facilidade e talvez sucesso etc; 

• a estrutura do tecido produtivo: em regiões de antiga tradição industrial e/ou de 
industrialização pesada, os projetos impactantes são mais aceitos pela população;

• as características sociológicas da população (renda média, nível educacional, categorias 
profissionais mais representadas, segundas residências, etc.);

• os desafios territoriais locais: crise ou expansão econômica; reconversão industrial; 
emergência de novas atividades; urbanização; crescimento do turismo, etc.

• a existência de um quadro socioinstitucional tradicionalmente marcado por rivalidade 
entre atores locais (SUBRA, 2008, p. 238).

OS ATORES E SUAS ESTRATÉGIAS DE AÇÃO

No bojo de cada um desses contextos territoriais, o conflito deve ser apreendido a partir das 
estratégias de mobilização dos diferentes atores cujos objetivos, modalidades de ação e representações 
determinam a natureza e a intensidade do engajamento nos territórios de luta (SUBRA, 2007). A 
problemática da produção de sentidos e da comunicação é, por exemplo, estratégica em embates 
marcados pelo domínio de representações favoráveis aos projetos vinculadas pelas autoridades e 
a mídia (SUBRA, 2008, p.245). Para isso, os oponentes aos projetos usam métodos tradicionais de 
contestação (manifestações de rua, ocupações de sítios) ou formas mais modernas de mobilização 
(judicialização do conflito; uso das redes sociais; ampliação da escala da contestação; elaboração de 
contra propostas, etc.) (SUBRA, 2008, p.245). É importante convencer a população e os promotores 
dos projetos contestados que a luta não é um movimento “egoísta” (efeito nimby) e que o território 
defendido tem um valor emblemático. Por isso, a noção de “interesse geral”, também usada pelos 
promotores dos empreendimentos, é mobilizada para afirmar que os interesses defendidos não 
constituem o privilegio de uma pequena minoria. Nos seus estudos sobre conflitos em cidades 
portuárias e nos litorais Beuret e Cadoret destacam, por isso, a centralidade do processo de 
construção de uma legitimidade pelos atores dentro de contextos territoriais específicos (BEURET, 
CADORET, 2014)

Os conflitos de uso costumam envolver atores cujo enraizamento e sentimento de pertencimento 
ao território legitimam uma representação opondo “usurpadores” externos (corporação industrial, 
operador de infraestrutura de transporte, etc.) e verdadeiros habitantes que vivem, trabalham e/
ou se distraem no lugar. Segundo Beuret e Cadoret, proximidade, familiaridade e relação íntima 
ao lugar geram um sentimento de legitimidade domestica que mobiliza a população (BEURET, 
CADORET, 2014). Depositários da “opinião da maioria silenciosa”, esses oponentes não combatem 
necessariamente o projeto. Eles reivindicam ás vezes novos arranjos menos impactantes para o 
território local: relocalização do equipamento, normas de segurança, inserção menos agressiva 
no ambiente, etc.
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Os ambientalistas desenvolvem frequentemente estratégias diferentes. Para eles, o território 
não é necessariamente um espaço de vida e sim o suporte de bens raros (espécies vegetais ou animais 
ameaçadas). Ou seja, estamos diante de conflitos que ocorrem em escalas espaciais e temporais 
(o futuro do planeta pode ser evocado) diferentes dos conflitos anteriores em nome da defesa do 
interesse geral (BEURET, CADORET, 2014). Os modos de ação oscilam entre a oposição completa 
ao projeto e a reivindicação de medidas compensatórias e de mitigação dos impactos ambientais. 

Para alcançar seus objetivos, os grupos definem estratégias genéricas e especificas. Para 
obter legitimidade na luta, a estratégia de base comum a todos consiste em elaborar e difundir 
argumentos sólidos e considerados racionais. A difusão da causa requer a intervenção de especialistas 
externos oferecendo argumentos científicos aos atores locais e, paralelamente, uma mobilização 
de massa através de manifestações de rua, abaixo assinados, intervenções na mídia, etc. (BEURET, 
CADORET, 2014). A rede de apoio deve ser ampla e eficiente para atribuir visibilidade a luta e 
alcançar as instâncias decisórias. As estratégias dos atores são também mais específicas: recurso 
jurídico para retardar ou bloquear uma obra; recurso a uma autoridade supra-territorial (Ministério, 
Agência internacional, etc.), etc. 

As formas de mobilização são, em consequência, variadas: lutas de influência e operações de 
lobbying restritas a um universo de atores próximos das instâncias de decisão que usam redes de 
contatos, as mídias, etc.; enfrentamentos abertos mobilizando amplos setores da sociedade etc. 

Seu sucesso depende também da reação dos atores que promovem empreendimentos. 
Autoridades Portuárias e instituições estatais desenvolvem também estratégias visando a viabilizar 
seus projetos. As ações são, em primeiro lugar, preventivas. A avaliação do “risco projeto” considera 
o potencial de mobilização da sociedade local. O mapeamento dos grupos permite negociar 
individualmente com eles e evitar a formação de alianças estratégicas de oponentes (BEURET, 
CADORET, 2014). Em situações de conflito, a ação dos atores portuários e industriais tem evoluído. 
As estratégias de dialogo são doravante mais comuns através da participação em comissões temáticas 
(sobre riscos, poluição, etc.) e em debates públicos (BEURET, CADORET, 2014). No entanto, a 
cultura do confronto continua vigorando na maioria dos casos considerando que o interesse dos 
atores econômicos seria “naturalmente” superior e mais racional ao da sociedade civil. Em países 
e regiões de baixa “densidade institucional” (ASH AMIN) ou onde as formas de intervenção do 
Estado são mais autoritárias, os conflitos podem assim adquirir uma feição de confronto aberto 

Tabela 2 - Construção de uma legitimidade de ação pelos atores se opondo a intervenções de grande 

porte sobre o território

TERRITÓRIO LEGITIMIDADE DOS OPONENTES DIMENSÃO DA LUTA

Território com espa-
ço da vida cotidiana

Pertencimento Pertencimento, proximidade do engajamento 
(legitimidade domestica)

Dimensão social
Suporte de vida Representação dos habitantes (a maioria) 

(legitimidade cívica)

Território suporte de bens raros em escala global 
e/ou de efeitos externos supra-territoriais

Representação da natureza; interesse geral e 
gerações futuras (legitimidade cívica) Dimensão ambiental

Território provedor de recursos Anterioridade da atividade produtiva (legiti-
midade econômica) Dimensão econômica

Fonte: Beuret, Cadoret, 2014.
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entre os grupos de atores (perseguição de líderes comunitários; recurso a mídia pra desmoralizar 
a ação “arcaica e radical” dos oponentes). 

OS CONFLITOS TERRITORIAIS E SUAS MÚLTIPLAS ESCALAS

Philippe Subra destaca que os atores rivais não agem isoladamente, participando de um 
sistema de atores que pré-existe ao conflito e que, em função dele, evolui numa direção ou na outra. 
Esse sistema corresponde ao “conjunto formado pelos atores envolvidos num projeto (e intervindo no 
conflito) e as relações que mantém entre eles” (SUBRA, 2007). Nas cidades portuárias onde coexistem 
atores cujas escalas de ação e cujos níveis de territorialização são extremamente diversos esse 
sistema apresenta um elevado grau de complexidade. 

Metodologicamente, a questão da escala impõe sua relevância numa área de múltiplas 
interfaces. Segundo Lacoste, o raciocínio em níveis de análise permite identificar elementos 
próprios a cada escala contribuindo para a compreensão do fenômeno na sua totalidade (LACOSTE, 
1976). Diferentes escalas de observação/concepção apontam, assim, para mudanças de conteúdo 
e de sentido do próprio fenômeno (CASTRO, 1995). As interações entre as diversas ordens de 
grandeza complementa a análise espacial do objeto de pesquisa (LACOSTE, 1976). Portanto, o 
espaço geográfico deve ser apreendido através as “muitas e diferentes partes do seu todo”, ou seja, 
segundo uma lógica multiescalar (CASTRO, 2005). As escalas dos conflitos territoriais variam em 
função da natureza e da magnitude do projeto contestado; das características gerais do espaço 
(valor paisagístico, densidade de ocupação); da identidade local (tradição de conflitos sociais; 
tradições políticas, etc.); da conjuntura econômica (crise ou momento de prosperidade econômica) 
e das estratégias desenvolvidas pelos atores em presença (um conflito nimby tem uma dimensão 
microlocal; enquanto um conflito ambiental pode ter uma dimensão local e global) (SUBRA, 2007; 
SUBRA, 2008). A questão das escalas é também fundamental na medida em que a ideia de interesse 
geral é mobilizada tanto pelos promotores dos grandes projetos quanto pelos atores que se opõem 
a sua ação. O argumento do “egoísmo territorial” (efeito nimby) é comumente avançado para 
legitimar os investimentos realizados em prol do «interesse geral». Tradicionalmente associado à 
escala nacional o interesse geral é cada vez mais reivindicado pelos atores locais além de ganhar 
novas dimensões mais subjetivas (social, ambiental) (SUBRA, 2007). Esse deslizamento espacial 
da noção de interesse geral constitui, portanto, outra variável maior justificando o recurso a uma 
análise multiescalar dos conflitos territoriais. 

CONCLUSÕES

As cidades portuárias se deparam como demandas contraditórias da sociedade (mais consumo 
e mais qualidade de vida), dos atores econômicos locais e dos operadores do transporte. As políticas 
estatais devem, por entanto, incluir parâmetros – econômicos, sociais, culturais ambientais – que 
se articulam de forma complexa e evolutiva. Alguns portos (Rotterdam, Los Angeles-Long Beach, 
Seattle) se singularizam por ter adotado formas inovadoras de gestão integrada. Paralelamente, 
a adoção de normas mais rígidas para a operação do transporte marítimo e dos portos ameniza 
alguns dos impactos negativos da atividade sobre o meio-ambiente. Mas, esses avanços, ainda 
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tímidos em escala global, não compensam os efeitos de-estruturadores dos empreendimentos 
portuários que se multiplicam, em particular em países emergentes onde prevalecem políticas de 
inserção competitiva nos fluxos da globalização. Se durante décadas esses impactos foram aceitos 
ou ignorados, as transformações recentes da sociedade posiciona a ação homogeneizadora dos 
atores hegemônicas diante de fenômenos locais de oposição ás intervenções sobre “seu território”. 
Esses conflitos ambientais e territoriais evidenciam, em primeiro lugar, que as problemáticas da 
territorialidade, do lugar e da identidade constituem elementos chave na expressão de um direito 
a construir o espaço em contextos marcados pela grande complexidade dos interesses em jogo. Por 
isso, a desestruturação da economia local, a destruição da paisagem, a precarização da qualidade 
de vida, os impactos ambientais e a verticalidade do planejamento territorial alimentam lutas que, 
sem ser sistematicamente consensuais, encontram um eco crescente na sociedade local.

Os conflitos são particularmente relevantes nos litorais e no entorno de portos marítimos, 
onde a multiplicidade das interfaces e a diversidade de atores geram disputas de uso dos territórios 
terrestre e marinho. As mobilizações dizem também respeito à preservação da qualidade de vida 
da população. Os conflitos de proximidade são mais comuns em áreas densamente povoadas do 
que em espaços apresentando densidades menores. Enfim, os impactos ambientais provocados 
constituem um motivo suplementar de mobilização por parte de sociedades que conferem uma 
atenção crescente a problemática. 

Nesse contexto, a geopolítica fornece chaves metodológicas para a análise de rivalidades 
entre atores cujos interesses e escalas de ação são frequentemente opostos. A noção de território de 
conflito proposta por Subra valoriza as especificidades do lugar como primeira forma de apreensão 
das oposições para o uso e o controle do mesmo. A intensidade da mobilização e das rivalidades, 
assim como o resultado das mesmas, são diretamente relacionados às especificidades do território. 
O recurso à escala revela-se também imprescindível, pois nesse jogo cada ator ou grupo de atores 
“se esforçará para estender o conflito até a escala mais conveniente para obter satisfação, encontrando 
em outros lugares aliados que não existem no seu lugar – políticos, moradores e instituições de cidades 
vizinhas, etc. ou, ao contrario, tentará conter o conflito em nível local, pois este último revela-se mais 
favorável” (SUBRA, 2008, p.240). Considerar o território, sua história, suas dinâmicas, sua inserção 
num jogo complexo de escalas, sua complexidade, suas fragilidades e suas forças é um exercício 
imprescindível na analise dos conflitos que seu controle suscita entre os atores. 
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 ANÁLISE DO LOCALISMO A PARTIR DAS TENTATIVAS DE 
EMANCIPAÇÃO DISTRITAL NO MUNICÍPIO DE JACOBINA, BA

ANALYSIS FROM LOCALISM AND THE ATTEMPTS OF EMANCIPATION 
DISTRICT IN MUNICIPALITY OF JACOBINA, BA
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RESUMO. Caracterizado como um movimento e/ou conjunto de decisões e ações político, econômico e institucional 
que ocorrem na escala do município, o localismo é um fenômeno antigo no Brasil e a sua gênese está diretamente 
atrelada ao processo de apropriação e uso do território desde o período colonial. Atualmente estamos assistindo no 
Brasil a sua emergência e expansão apesar do discurso de homogeneidade e do fim das diferenças que passaram a ser 
veiculados pela mídia e por setores políticos e acadêmicos. Entre as diversas manifestações localistas ressaltamos 
aqui por novos modelos de gestão do território, iniciativas locais de combate ao desemprego, conflitos territoriais 
envolvendo os limites municipais, estratégias de atração de empresas e competição entre os lugares, organização e 
mobilização da sociedade em torno de questões ambientais, educacionais, culturais; criação e atuação de variados 
conselhos municipais; ampliação de consórcios intermunicipais; criação da agenda 21 local; marcha de prefeitos em 
defesa dos municípios; criação de novos planos diretores e divisão/criação de novos municípios. Em se tratando 
do localismo relacionado à criação de novos municípios, a pesquisa que pretendemos apresentar se concentrou na 
investigação das variadas motivações e nos contextos sociais, políticos, institucionais e históricos relacionados à escala 
local, estadual e federal, para explicar as mobilizações locais objetivando a emancipação dos distritos de Caatinga 
do Moura, Junco, Lajes do Batata e Paraíso. Os resultados finais apontaram que estes distritos pertencentes ao 
município de Jacobina/Bahia estão mobilizados desde a década de 1980 para se emanciparem, contudo em virtude 
da ingerência política do governo estadual e das inovações institucionais mais restritivas a partir da década de 1990, 
estes distritos terão muitas dificuldades para se transformarem em municípios, sobretudo porque não conseguem 
atender aos novos requisitos estabelecidos por lei.

Palavras-Chave. Localismos, Municípios, Gestão do território.

ABSTRACT. Characterized as a movement and / or set of decisions and political, economic and institutional actions 
that occur at the municipal scale, localism is an old phenomenon in Brazil and its genesis is directly linked to the 
ownership and use of the planning process from the period colonial. Currently we are watching in Brazil its emergence 
and expansion despite the discourse of homogeneity and order of the differences that have come to be conveyed by 
the media and by politicians and academic sectors. Among the various manifestations localist emphasize here for 
new models of land management, local initiatives to combat unemployment, territorial disputes involving municipal 
boundaries, strategies to attract companies and competition between places, organization and mobilization of 
society around environmental issues , educational, cultural; creation and performance of various municipal councils; 
expansion of municipal consortia; creation of local agenda 21; march in defense of mayors of municipalities; creation 
of new master plans and division / creation of new municipalities. In the case of localism related to the creation of 
new municipalities, the research that we intend to present focused on the varied motivations and social, political, 
institutional and historical contexts related to local, state and federal level, to explain local mobilizations aimed at 
emancipation of the districts of Caatinga do Moura, Junco, Lajes do Batata and Paraíso. The final results showed that 
these districts belonging to the city of Jacobina / Bahia are mobilized from the 1980s to emancipate themselves, but 
because of political interference from the state government and more restrictive institutional innovations from the 
1990s, these districts have many difficulties to transform into municipalities, largely because they can not meet the 
new requirements established by law.

Keywords. Localism, Municipalities, Territory management.
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INTRODUÇÃO

O processo de divisão do território em unidades políticas não é algo recente, constitui um 
mecanismo de administração territorial inerente aos variados Estados, que visa entre outras questões 
possibilitar um maior controle sobre um determinado território político, tanto no âmbito interno 
como no âmbito externo das relações entre Estados a partir do estabelecimento de suas respectivas 
fronteiras, e sendo assim, da sua soberania. O Estado brasileiro não foge a regra e, dada a sua 
dimensão territorial, parece natural que o país comporte em seu interior diversos mecanismos de 
divisão do território com vistas a bem geri-lo. No entanto, esse processo aparentemente natural 
está inserido em um complexo jogo social onde variáveis econômicas, políticas e institucionais 
alcançam papel significativo na divisão do território. No caso específico desse trabalho, a escala 
territorial de análise constitui o município brasileiro, que na condição de ente da federação – 
advento proporcionado institucionalmente através da constituição federal de 1988 – alcançou 
níveis significativos de poder no interior da estrutura político-administrativa do país, com reflexos 
variados nas dinâmicas territoriais, entre elas, potencializou o aumento das emancipações distritais 
a condição de novos municípios. Colocadas essas premissas, o presente trabalho objetiva entender 
as condições territoriais de quatro localidades que reivindicam emancipação político-administrativa 
do município de Jacobina/Ba, este por sua vez, constitui um dos municípios com maiores números 
de pedidos emancipatórios na Assembléia Legislativa do Estado da Bahia.  

O MUNICÍPIO BRASILEIRO HOJE: A CONSTITUIÇÃO DE 1988 E A EMERGÊNCIA DOS 
LOCALISMOS

O município enquanto estratégia de organização político-administrativa e territorial 
constitui uma antiga instituição, do seu surgimento até os dias atuais o município brasileiro 
tem passado por alterações significativas no que concerne a sua função e importância dentro da 
engenharia político-administrativa do país. Constitui nosso objetivo neste trabalho entender 
como mudanças institucionais, tomando a constituição de 1988 como marco fundamental, têm 
alterado as lógicas localistas no Brasil, haja vista que com a referida constituição, “o município 
assumiu um protagonismo jamais adquirido no contexto da organização político-administrativa 
e territorial do Estado.” (FONSECA, 2005a, p. 107).

Descentralização, esse é sem sombra de dúvida um termo útil àqueles que pretendem discutir 
questões referentes à constituição federal de 1988. No que tange aos municípios proporcionou 
autonomia política, administrativa e financeira, todas com graus diferenciados de determinação 
no conteúdo territorial. Eleição direta para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, arrecadação de 
tributos1 de sua própria competência, organização de serviços públicos como limpeza urbana, 
transporte coletivo entre outras questões constituem algumas das características que retornaram 
a responsabilidade do município de forma menos restritiva em relação à constituição anterior 
de 1967 e a emenda constitucional de 1969. Dessa forma com a atual constituição o município 

1 “A descentralização fiscal constituiu um fato marcante no Brasil nesse período, como aponta Affonso (2000, p.23), “ocorreu uma expressiva des-
centralização de recursos fiscais da União para as esferas subnacionais de governo, tanto em termos de arrecadação própria, quanto de receita 
disponível, principalmente para os municípios. Os Estados obtiveram seus ganhos fiscais basicamente ao longo da luta pela redemocratização 
(eleições diretas para presidente, constituinte, anistia), nos anos oitenta, enquanto os municípios alcançaram uma maior parcela de sua receita 
com a constituição de 1988.”
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passou a ser um componente do sistema federalista brasileiro sob uma dinâmica tridimensional: 
União, Estados e Municípios. A escala municipal ganhou assim status de autogoverno, com atuação 
autônoma em relação aos variados assuntos pertinentes a vida social, onde a partir de relações 
mais ou menos intensas com os outros entes federados passou, através de seus agentes políticos, 
a estabelecer vantagens locais de ação e desenvolvimento territorial de forma mais significativa, 
como afirma Krell (1995, p. 7):

Ao lado da União e dos estados, os municípios brasileiros, dentro dos seus territórios, são 
detentores de legítimo poder estatal. A sua autonomia é de natureza administrativa tão bem 
como política. O seu peculiar interesse local e a eletividade da administração local são os dois 
princípios que formam a base sobre a qual se ergue a estrutura municipal brasileira.

Diante desse contexto as escalas territoriais de intervenção política do Estado podem ser 
compreendidas em geral da seguinte forma:

A escala municipal deve ser significativa de uma perspectiva de demandas localistas, nas 
quais os vínculos interpessoais são mais fortes e a visibilidade dos problemas locais é maior. 
A escala estadual corresponde às relações políticas federativas, sendo este nível de poder o 
mediador entre as demandas particulares e o conjunto do território da unidade federada. A 
escala nacional, por sua vez, é significativa da direção que é dada à sociedade e ao território 
da nação em conjunto. (CASTRO, 1996, p. 38)

Exposto essas questões, a escala municipal torna-se significativa na apreensão de diferenciados 
fenômenos dado as amplas funções que o município brasileiro comporta atualmente, o que entre 
outras questões têm favorecido a ação de localismos, entendido aqui como iniciativas que entre 
outras ações tem buscado o desenvolvimento sócio-econômico a partir da valorização do local, 
nessa perspectiva o território político ganha visibilidade e o município constitui assim uma escala 
primordial de análise (FONSECA, 2005b). 

É com base no entrelaçamento das questões sociais, econômicas e políticas que emerge o 
movimento de emancipação de distritos a condição de municípios. É nessa perspectiva que tomamos 
Caatinga do Moura, Junco, Lajes do Batata e Paraíso com objetos de análise para compreender as 
tentativas de emancipação do município de Jacobina/Ba. 

AS CARACTERÍSTICAS TERRITORIAIS DOS DISTRITOS DE CAATINGA DO MOURA, LAJES DO 
BATATA, JUNCO E PARAÍSO

No Brasil o território municipal é subdividido em distritos, vilas e povoados. Os distritos são 
as unidades administrativas do município e são definidas de acordo com lei orgânica municipal, 
as vilas são as sedes dos distritos secundários, são localidades que recebem o mesmo nome do 
distrito ao qual pertencem e onde localiza-se a autoridade distrital, já os povoados são definidos 
de acordo com lei complementar. 

Diante dessas particularidades legais o município de Jacobina possui cinco distritos, são eles: 
Jacobina (sede), Caatinga do Moura, Itaitu, Itapeipu e Junco, esses quatro últimos na condição de 
distritos secundários. No concernente a Lajes do Batata este constitui um povoado pertencente ao 
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distrito de Caatinga do Moura. Paraíso por sua vez está classificado enquanto povoado pertencente 
a Itapeipu. De forma geral, com vistas a diferenciar os conflitos e as tentativas de emancipações 
como um processo resultante da lógica de atuação do Estado no território, essa classificação que 
distingue vilas e povoados não se apresenta como essencial, no entanto, para compreender as 
características e particularidades territoriais dessas localidades, como veremos, essa distinção 
mostra-se relevante.

O município de Jacobina localiza-se na região noroeste do Estado da Bahia, mais precisamente 
no extremo norte da chapada diamantina, está inserido, de acordo com a atual regionalização 
administrativa do estado no Território de Identidade Piemonte da Diamantina. Lajes do Batata, 
Caatinga do Moura, Paraíso e Junco estão localizados respectivamente a uma distância aproximada 
de 40, 45, 48 e 49km da cidade de Jacobina – distrito sede – . Como pode-se observar na figura 1, 
a principal via de acesso a Junco e Paraíso é a BR-324 nas proximidades do trecho localizado entre 
os municípios de Capim Grosso e a entrada para o município de Serrolândia. A BA-368 constitui 
a principal rodovia de acesso a Lajes do Batata enquanto que a BA-144 – que faz entroncamento 
com a BA-368 – apresenta-se como a principal rodovia de acesso em direção a Caatinga do Moura. 
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De forma geral as quatro áreas que reivindicam emancipação possuem características 
semelhantes no que tange os processos e conteúdos existentes no modo de vida presente em seus 
limites. As dimensões econômicas, políticas e culturais que expressam-se no território possuem 
maior ou menor relevância de acordo com as espacialidades e temporalidades observadas. Para 
o estudo de caso aqui apresentado são as dinâmicas econômicas as que parecem centrais para se 
compreender as atuais características territoriais dessas localidades.

Dando continuidade a caracterização territorial, um atributo significativo refere-se ao 
quantitativo demográfico presente nos limites territoriais das vilas e povoados que reivindicam 
emancipação política de Jacobina. As populações das respectivas localidades não ultrapassavam 9.000 
habitantes para o ano de 2010 (IBGE, 2011), como pode ser observado na tabela 1. Se tomarmos 
em nível de comparação somente os municípios pertencentes ao território de identidade piemonte 
da diamantina, esses possíveis ‘novos’ municípios seriam os de menor população no momento 
da sua instalação já que Caem (10.376), Mirangaba (16.279), Ourolândia (16.425), Capim Grosso 
(26.529), Saúde (11.847), Serrolândia (12.347), Umburanas (17.010), Várzea Nova (13.127), 
possuíam todos eles para o ano de 2010 (IBGE, 2011) populações maiores que 10.000 habitantes. 

 Tabela 1 – População residente nos distritos que reivindicam emancipação.

LOCALIDADE ANO POP. TOTAL POP. URBANA POP. RURAL

Caatinga do Moura. 2010 8.135 2.891 5.244

Itapeipu 2010 7.790 231 7.559

Junco 2010 7.100 4.605 2.495

Fonte: IBGE (2011), Censo Demográfico 2010.

Em relação ao setor de serviços presente nessas áreas, estes atendem as demandas básicas 
locais. Estabelecimentos de materiais de construção, farmácias, lanchonetes e mercadinhos dão 
à tônica comum na paisagem e localizam-se predominantemente ao redor das praças, estas por 
sua vez constituem o lugar do encontro máximo dos cidadãos no espaço público. 

A medida que distancia-se do núcleo onde a densidade técnica dos serviços é maior percebe-
se uma predominância de atividades ligadas ao setor primário da economia, a presença de famílias 
diretamente envolvidas com atividades relacionadas ao campo como as culturas do sisal e da 
mandioca tornam-se comum, no entanto, a seca histórica que tem atingido a região não propiciou 
um cultivo efetivo, dificultando assim a permanência sustentável da população nessas localidades.

As habitações existentes nesses locais distribuem-se de forma heterogênea com construções 
que variam entre baixo e médio padrão construtivo onde as alvenarias mostram-se predominantes, 
no entanto ainda é possível encontrar moradias estruturadas em taipa. As ruas em geral não 
apresentavam até o período desse estudo calçamento em sua totalidade e no que tange as vias de 
circulação a pavimentação predominante era o paralelepípedo, a semelhança das várias cidades 
existentes no entorno da região. Além disso, no que se refere a presença de esgotamento sanitário, 
este não alcançava a maioria das residência das localidades, constituindo assim um problema de 
ordem social significativo.
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Quanto aos aspectos econômicos pode-se afirmar que a população inserida no mercado 
formal de trabalho dessas localidades está empregada em sua maioria no comércio local e no 
setor primário da economia. É comum também o deslocamento dessa população para a cidade de 
Jacobina (distrito sede) e/ou outras cidades do entorno em virtude da baixa oferta de emprego 
nesses locais, o que constitui assim uma migração pendular marcante. Esta realiza-se, sobretudo 
através de transporte intermunicipal particular e não raro a partir de transportes escolares. 

A tabela 2 nos dá um panorama geral de como distribui-se a população no mercado formal 
de trabalho no município de Jacobina/Ba, esses dados nos permitem fazer algumas inferências 
sobre essa situação nas vilas e povoados aqui estudados.

Tabela 2 – Pessoal ocupado no mercado formal de trabalho, por setor de atividade econômica no 

município de Jacobina, no estado da Bahia 2006-2009.

SETOR DE ATIVIDADE 2006 2007 2008 2009

Extrativa mineral 751 963 889 898

Indústria de transformação 608 678 695 798

Serviços industriais de utilidade pública 25 24 28 32

Construção civil. 116 507 405 356

Comércio. 1.934 2.036 2.260 2.387

Serviços. 1.085 1.316 1.298 1.361

Administração pública. 1.658 1.983 1.827 2.099

Agropecuária, extrativa vegetal, caça e pesca. 95 100 115 127

Fonte: SEI, 2011.

De acordo com os dados percebe-se que há um predomínio de trabalhadores alocados nos 
setores do comércio, serviços e administração pública. O fato de a administração pública empregar 
um efetivo de pessoal muito próximo do existente no comércio demonstra que este último ainda 
que tenha uma significativa relevância para a formação do Produto Interno Bruto do município 
(PIB) – tabela 3 – não emprega uma numerosa mão de obra. Devemos considerar ainda o peso 
que o distrito sede enquanto centralidade possui nesses dados, dessa forma, podemos inferir 
que as dinâmicas econômicas existentes nos distritos secundários, vilas e povoados são menos 
significativas no âmbito geral do município de Jacobina. 

No que se refere a atividade extrativa mineral e a indústria de transformação muito marcante 
em Jacobina e que ainda hoje contribui significativamente para a composição do PIB no município, 
percebe-se que constitui uma atividade econômica que emprega pouca mão de obra se comparada 
como outros setores já mencionados. Mais uma vez a sede reivindica sua posição de centralidade 
cabendo aos distritos secundários em uma divisão intramunicipal do trabalho dedicarem-se a 
atividades ligadas ao setor primário da economia, que como se vê emprega pouca mão de obra e 
tem um peso menos significativo na composição do PIB do município.
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Tabela 3 - Valor Adicionado, PIB a preços correntes no município de Jacobina, no estado da Bahia – 2005-2008

VALOR ADICIONADO (R$ MILHÕES) PIB (R$ MILHÕES) ANO

Agropecuária Indústria Serviços
613,456.095 2010

29.168.423 163.495.167 374.620.727

Fonte: SEI, 2011.

Na esteira dessas questões é oportuno apresentar também a situação do programa bolsa 
família nesse município haja vista que o maior ou menor aporte desse recurso indica juntamente 
com outros fatores sob quais dinâmicas econômicas e sociais esses espaços estão inseridos. Nota-
se assim com base na tabela 4 que o município de Jacobina/Ba apresenta uma alta demanda de 
famílias cadastradas a receberem esse benefício, demonstrando a elevada carência sócio-econômica 
presente nessa área.

Tabela 4 - Situação do Programa Bolsa Família no município de Jacobina, no estado da Bahia – 2010/2011.

DADOS GERAIS QUANTIDADE PERÍODO

População total do município 79.285 2010

Total de famílias cadastradas 16.776 04/2011

Número de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família 10.691 05/2011

Fonte: SEI, 2011.

As questões aqui colocadas nos permitem dimensionar as características territoriais presentes 
nas localidades que reivindicam emancipação. Em geral constituem áreas de fraco dinamismo, 
seja no aspecto econômico ou em qualquer outra esfera da reprodução social, estando amparadas 
prioritariamente no setor primário da economia. O setor de serviços assim como a densidade 
técnica existente atende as demandas da população local e o grau de satisfação varia de acordo com 
as espacialidades observadas. Nessa perspectiva as vilas de Caatinga do Moura e Junco apresentam 
um grau mais diversificado de serviços e uma estrutura territorial um pouco mais desenvolvida.

AS MOTIVAÇÕES POR TRÁS DO PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO

Nos últimos anos vários autores como Bremaeker (1993), Noronha (1997), Cigolini (2001) 
e Oliveira (2009) debruçaram-se na tentativa de entender as motivações que impulsionam os 
pedidos de emancipação de distritos a condição de municípios. Em geral, os mesmos concordam 
que a emancipação nunca emerge a partir de um único fator – embora um ou outro possa ser 
mais preponderante –, mas sim de múltiplas razões – políticas, econômicas e sociais – que juntas 
contribuem para a emergência dos pedidos de emancipação. 

Bremaeker (1993) objetivando entender esse processo pautou-se, sobretudo nas motivações 
apontadas por prefeitos dos novos municípios em 1992, de diversos locais do Brasil, a partir de 
questionários abertos. A principal motivação apontada pelos representantes do executivo municipal 
referiu-se ao descaso por parte da administração do município de origem em relação aos distritos 
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secundários. Em segundo lugar a existência de significativa atividade econômica local. Como se 
verá adiante, essas duas motivações conjugam-se com pesquisas realizadas por outros autores, as 
particularidades aqui ficam por conta de duas motivações que não foram encontradas nas outras 
pesquisas por nós aqui salientadas, são elas: grande extensão territorial do município de origem 
e aumento da população local.

Para Rudolf de Noronha (1997), em estudo realizado a partir de 17 municípios emancipados no 
estado do Rio de Janeiro entre 1985 e 1993, os fatores administrativos são aqueles que teoricamente 
estariam por detrás de todo o processo. No entanto, seriam as motivações econômicas – dinâmicas 
ou por estagnação – as que realmente impulsionariam os processos emancipatórios. Para o autor:

Há sempre motivações políticas, que são inerentes ao jogo de poder que regula o processo de 
emancipação. As motivações administrativas são sempre alegadas como o principal anseio da 
comunidade, pois são a melhor maneira de mobilizá-la, mas são as motivações econômicas, 
dinâmicas ou por estagnação, que realmente impulsionam o movimento, são estas as principais 
estratégias por trás da emancipação(NORONHA, 1997, p.69).

As motivações econômicas dinâmicas seriam aquelas em que os distritos consideram possuir 
desenvolvimento econômico suficiente para se autosustentar (NORONHA, 1997). No segundo caso, 
as motivações por estagnação seriam aquelas “típicas de distritos economicamente estagnados ou 
deprimidos que vêem na criação de um governo local a chance de dinamizar a economia da área” 
(NORONHA, 1997, p.69).

Cigolini (2001) em estudo no estado do Paraná pesquisou junto a assembléia legislativa 
as motivações existentes em 22 novos municípios emancipados na década de 1990 a partir das 
justificativas existentes nos seus respectivos projetos de lei.  Na maioria deles (59%) a causa 
principal apontada refere-se a existência de condições econômicas favoráveis. Para o restante, 
as motivações restringiam-se na alegação de que os distritos cumpririam as condições legais 
necessárias para emancipação.

Oliveira (2009) por sua vez, ao pesquisar as motivações que levaram antigos distritos 
pertencentes ao município de Riachão de Jacuípe/Ba a emanciparem-se nos anos de 1962, 1985 e 
1989, constatou através de entrevistas com lideranças locais dos ‘novos’ municípios a predominância 
de justificativas relacionadas ao descaso da administração municipal. De acordo com a autora

os entrevistados consideraram a falta de assistência um descaso para com a população dos 
distritos e, por sua vez, buscaram através da emancipação, reverter a situação na esperança 
de melhorar as condições de vida local. (OLIVEIRA, 2009, p.74)

Por fim, Fonseca, Silva e Vieira (2010, p.134), em estudo dos municípios de Barreiras e Luís 
Eduardo Magalhães, apontam as denominadas motivações geográficas, de acordo com os mesmos 
“[...] envolve aspectos relacionados à localização, à concentração de recursos e a acessibilidade, tais 
como a distância entre o distrito e a sede e, consequentemente, a dificuldade de bens e serviços.” 

Com base nesses estudos, percebe-se que as condições nas quais estão fundamentadas o 
desenvolvimento territorial dessas localidades mostram-se como fator preponderante para a 
compreensão das tentativas de emancipação que emergem nesses núcleos.
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No estudo de caso aqui apresentando, as localidades de Caatinga do Moura, Junco, Lajes 
do Batata e Paraíso reivindicam emancipação do município de Jacobina acreditando ser possível 
a partir dessa nova condição, de municípios, alcançarem melhores níveis de desenvolvimento em 
seus variados aspectos. Através da aplicação de entrevista semi-estruturadas e conversas informais 
com lideranças locais, assim como a partir de visitas de campo podemos afirmar que as motivações 
emergem como fruto de uma tentativa de se alcançar um panorama de melhorias que estariam 
atreladas a instalação de toda estrutura administrativa concernente a um novo município, assim 
como na crença de que a condição de sede municipal proporcionaria maior conhecimento por parte 
dos políticos locais das demandas da comunidade em relação a oferta de serviços, infra-estruturas 
básicas, geração de empregos, apoio ao desenvolvimento local, etc. No entanto, a emancipação 
por si só historicamente não tem garantido no Brasil melhores condições de desenvolvimento. 
Mecanismos de desenvolvimento socioterritorial concretizam-se a partir de uma serie de fatores 
de ordem política, econômica e social.
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RESUMO. O conhecimento geográfico da sociedade e do território constitui um importante recurso para compreensão, 
ou mesmo para explicação dos resultados eleitorais. Assim este artigo apresenta como proposta de discussão uma 
análise da organização territorial dos partidos políticos buscando esclarecer as dinâmicas eleitorais e as relações de 
poder provenientes destas, assim como a adoção de novas estratégias territoriais e de conquista de votos utilizadas 
pelos partidos políticos. O estudo é realizado partindo das eleições para prefeito do município de Belém nos anos 
de 2000, 2004, 2008 e 2012, com base em dados fornecidos pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), admitindo os conceitos de território e poder, trabalhados por autores como Raffestin 1993 e 
Castro 2011 entre outros autores, para o desenvolvimento teórico. A aplicação destes conceitos, adjunto a análise dos 
dados visa o esclarecimento do modo como os partidos exercem a sua territorialidade, considerada neste artigo, como 
foco primordial para os conflitos sobre política que permeiam nossa sociedade e que devem ser debatidos para que a 
população possa compreender tais fenômenos cruciais para um melhor desenvolvimento político, social e econômico.

Palavras-chaves. Partidos Políticos, Territorialidade, Eleições.

ABSTRACT. Geographical knowledge of society and planning is an important resource for understanding, or even 
an explanation of the election results. So this paper shows how a proposal for discussion an analysis of the territorial 
organization of political parties seeking to clarify the electoral dynamics and power relations from these, as well as 
the adoption of new territorial strategies and achievement of votes used by political parties. The study is carried out 
starting from the elections for mayor of Bethlehem in the years 2000, 2004, 2008 and 2012, based on data provided 
by the Regional Electoral Tribunal (ERT) and the Supreme Electoral Tribunal (TSE), assuming the concepts of 
territory and power, wrought by such authors as Raffestin 1993 and 2011 Castro among others, for the theoretical 
development. The application of these concepts, associate data analysis aims to clarify the way the parties have 
exercised their territoriality, considered in this article, as central to the conflicts of politics that permeate our society 
and must be discussed focus so that people can understand crucial such phenomena for better political, social and 
economic development.

Keywords. Political Parties, Territoriality, Elections.

INTRODUÇÃO

A democracia, concebida aqui como modelo institucional de governo é segundo Castro 
(2013) o atual sistema político vigente no Brasil, que vem sendo adotado desde a década de 
1990 por um número cada vez maior de países. Assim verifica-se a emergência do engajamento 
geográfico na compreensão da territorialidade do fenômeno político, uma vez que a democracia 
só adquire sentido quando aplicada a sua dimensão territorial. Os partidos políticos, por sua vez, 
são mecanismos essenciais para a existência e funcionamento da democracia, pois integrando o 
sistema de representação disputam através das campanhas eleitorais, não somente o controle 
do território, mas também o controle sobre um importante trunfo que é a população, definida 

AS ESCALAS DE GESTÃO DAS POLÍTICAS TERRITORIAISEIXO V
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aqui, segundo Raffestin (1996), como uma coleção de seres humanos, como um recurso, pois é o 
controle sobre este trunfo que possibilita aos partidos a construção de novas materialidades com 
fortes implicações para a sociedade e para o território. 

Desta forma antes e durante o período eleitoral nota-se uma acirrada disputa entre os partidos 
políticos pelos votos da população que historicamente utilizaram como principal estratégia de 
conquista de votos a criação e fortalecimento de vínculos partidários com o eleitor. Entretanto o 
que se verifica atualmente nas diferentes escalas é o enfraquecimento desses vínculos partidários 
e a construção de novas estratégias territoriais e de conquista de votos pelos partidos políticos. 
Nesse sentido o município de Belém não foge a essa regra observada em escala nacional em que se 
verificou nas eleições municipais, em decorrência do enfraquecimento da identificação entre partido 
e eleitor, a adoção de novas estratégias de conquista de votos pelos partidos e a (re) construção 
de novas formas de territorialidade e organização dos partidos políticos.

Deste modo tomamos como referência para o desenvolvimento desse artigo e para a 
compreensão dessa nova conjuntura sua aplicação em uma escala local, o município de Belém no 
Estado do Pará definindo como titulo da pesquisa: ’’Um estudo da territorialidade dos partidos 
políticos a parti do município de Belém no período de 2000- 2012. Assim o objetivo desse artigo 
é: analisar a organização dos partidos políticos no território de Belém para compreender as 
estratégias territoriais e de conquista de votos pelos partidos políticos. A metodologia utilizada 
para desenvolver o presente artigo pode ser delimitada em três etapas: no estudo do tema, no 
levantamento bibliográfico e na pesquisa e interpretação de dados. A primeira etapa trata do 
estudo e da pesquisa de documentos que tratam do tema escolhido. A segunda etapa consiste 
na interpretação de trabalhos bibliográficos que discutam a questão do território, poder e sua 
gestão. A terceira etapa corresponde à verificação e análise da distribuição de votos por partidos 
no território de Belém, através dos candidatos eleitos para prefeito, nas seguintes eleições: 2000, 
2004, 2008 e 2012, sendo que esses dados utilizados para o artigo foram obtidos por meio do 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Superior Eleitoral 
(TSE). A pesquisa após a execução dessas etapas ainda não foi acabada e está em processo de 
desenvolvimento e enriquecimento de dados.

O CONCEITO DE TERRITÓRIO – TRUNFOS DO PODER (POPULAÇÃO)

O conceito de território possui muitas definições dentro da Geografia, contudo buscamos 
trabalhar aqui com a conceituação de (RAFFESTIN, 1993, p. 60) em que o território aparece 
como o espaço político por excelência, como a cena do poder e o lugar de todas as relações. Nesta 
perspectiva o território é essencialmente um instrumento de exercício de poder, ou seja, é um 
trunfo a ser dominado e controlado pelos atores sintagmáticos (atores que realizam ações sobre 
o território em qualquer nível).

Desse modo território e poder estão intrinsecamente ligados, pois considerando o território 
como um campo de forças nele se inscreve conflitos e contradições em que o poder surge numa 
esfera prática como uma capacidade de controle sobre coisas ou pessoas, mas também sobre 
objetos e vontades.
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Nesse sentido conforme (CLAVAL, 1979, p. 11) ‘’o poder não se limita a capacidade de 
controlar o mundo, ou seja, de agir sobre ele, mas também abrange a capacidade de controlar, de 
influenciar a ação de outras pessoas’’. É nessa perspectiva de poder que objetiva influenciar também 
a ação de outras pessoas que está inserido o exercício de poder dos partidos políticos que visam 
não somente o controle de determinado território, mas também o controle sobre um importante 
trunfo que é a população, definida aqui como uma coleção de seres humanos, como um recurso.

Segundo Raffestin (1993, p. 58):

O poder visa o controle e a dominação sobre os homens e sobre as coisas. [...] A população em 
primeiro lugar (como trunfo) simplesmente porque ela está na origem de todo poder. Nela 
residem as capacidades virtuais de transformação; ela constitui o elemento dinâmico de onde 
procede a ação. O território não é menos indispensável, uma vez que é a cena do poder e o lugar 
e o de todas as relações, mas sem a população ele se resume a apenas uma potencialidade, um 
dado estático a organizar e a integrar numa estratégia.

Deste modo as informações sobre a população de determinado território constituem um 
elemento essencial para que os partidos políticos exerçam o “poder sobre” que segundo (CASTRO, 
2011:101) ‘’é à força de propagação de uma vontade á outras, graças à mediação de uma vontade 
comum, ou seja, sob o fundo dessa vontade comum, o poder pode dispor de outras vontades 
e orientá-las e informá-las segundo seus modos e interesses’’. Esse processo de propagação da 
vontade dos partidos sobre a população deve ocorrer porque o poder não é propriedade dos partidos 
políticos, estes são apenas investidos de poder pela população através do voto para atuar em seu 
nome, possibilitando assim, a construção de novas territorialidades.

Territorialidade aqui entendida como as estratégias adotadas pelo sujeito, no caso os partidos 
políticos, para construção, diferenciação e controle do território.

De acordo com (SACK, 1986 apud HAESBAERT, 2002, p. 119) “[...] tentativa por um indivíduo 
ou um grupo de atingir, influenciar ou controlar pessoas, fenômenos e relacionamentos, através 
da delimitação e afirmação do controle sobre uma área geográfica”.

Portanto as informações sobre a população constituem um instrumento importante para 
organizações e também para partidos políticos no sentido de explorá-las para afirmar ou reforçar 
sua posição na construção ou manutenção de territorialidades.

COMPORTAMENTO ELEITORAL E IDENTIFICAÇÃO PARTIDÁRIA

Segundo (CASTRO, 2011:159) ‘’comportamento eleitoral se refere à decisão do eleitor diante 
da urna, isto é ao seu o voto como uma resposta dada as ações e decisões políticas em todas as 
escalas territoriais’’. Nesse sentido saber quem governa é fundamental para punir ou premiar 
os agentes públicos durante o período eleitoral. Para tanto os partidos políticos constituem um 
referencial servindo além de fonte de informação como uma referencia ideológica aos eleitores.

 Porém, no Brasil, nos últimos anos, tem-se verificado devido á grande fragmentação 
partidária no sistema político, um aumento na dificuldade dos eleitores de perceberem os partidos, 
isto é no seu entendimento sobre os mesmos ocasionando mudanças nos padrões de votação, pois 
ao contribuir para o enfraquecimento do vinculo partido e eleitor, assim como para mudanças 
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nos sentimentos partidários alteram o comportamento eleitoral. No entanto, apesar, dessa 
identificação partidária ser somente um dos elementos condicionantes do voto exerce sobre o 
mesmo papel estratégico, pois aponta para a existência de um eleitor identificado por uma pessoa 
ou por um partido.  Assim a configuração desse cenário político, em que se tem verificado o 
enfraquecimento do vinculo partido e eleitor, deve ser estudado com mais atenção uma vez que 
se anteriormente apenas indicavam possíveis mudanças na sociedade, hoje, já possuem efeitos 
significativos sobre os resultados eleitorais e consequentemente nas estratégias de conquista 
de votos adotadas pelos partidos. Este foi o contexto encontrado, nessa pesquisa, no município 
de Belém/PA em que através do estudo do resultado das quatro ultimas eleições foi verificado a 
inexpressividade dos laços de afinidade entre eleitores e partidos.

De acordo com (MAINWAIRING, 2001 apud AUGUSTO & SENE, p. 84) ‘’a existência de um 
sistema partidário bem consolidado, isto é, onde os partidos consigam desenvolver raízes fortes 
e estáveis na sociedade, é o determinante importante para a criação da identificação partidária’’, 
pois, é somente em um sistema bem institucionalizado que será mais possível que os eleitores 
possuam algum conhecimento relativo ás questões políticas e partidárias. Desse modo em um país 
como o Brasil, marcado pela alienação eleitoral e mais especificamente nos últimos catorze anos 
pela fragmentação política, é muito improvável que haja uma preferência partidária forte posto 
que por diversas razões a maioria dos eleitores tem pouco conhecimento do sistema partidário 
brasileiro. Circunstância destacada no trabalho de (KINZO, 2005 apud REBELLO, 2012:51-52) ‘’o 
pouco vinculo partidário-eleitoral também ocorre em função do pouco conhecimento, entre os 
eleitores do sistema partidário brasileiro. A pesquisa realizada na região metropolitana de São 
Paulo mostra o baixíssimo nível de informação sobre as legendas’’.

Assim, diante dessa situação os partidos políticos tem recorrido a novas estratégias territoriais 
e de conquista de votos que contraditoriamente tem contribuído para reforçar e ampliar a ausência 
de preferência partidária dos eleitores, como a personalização da política que destaca nomes e 
não partidos e a formação de coligações que como mencionado acima contribuem para perca de 
nitidez/percepção dos partidos pelos eleitores.

ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL DOS PARTIDOS POLITICOS EM BELÉM E A (RE) CONSTRUÇÃO 
DA TERRITORIALIDADE

Conforme (CASTRO, 2011, p. 159) ‘’a escolha eleitoral dos cidadãos constitui um amplo 
campo de estudo na sociologia na ciência política, antropologia e na geografia eleitoral’’. Esta 
contribui em particular para dar visibilidade às razoes espaciais que afetam o voto e o resultado das 
eleições. Deste modo se torna claro a possibilidade de serem analisados os resultados das eleições 
através de fatores denominados razões espaciais, ou seja, as diversas condições que no território 
rodeiam a existência humana, afetando as escolhas de determinado método de voto e do desenho 
dos limites das circunscrições eleitorais. Nesse sentido foi possível analisar a conjuntura política 
instaurada no município de Belém/PA nos últimos doze anos.

Segundo (REBELLO, 2012, p. 46), ‘’ de um modo geral, partidos políticos formam vínculos 
sociais a partir de duas linhas principais: eles constroem vínculos porque representam grupos 
e porque formam governos. Partidos criam identidades, rótulos e marcas que possibilitam uma 
economia no custo de informação’’.
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Mapa 01

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 2000.
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Mapa 02

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 2004.
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Entretanto no atual debate político pode-se constatar que as organizações partidárias 
não mais possuem vínculos sociais fortes, como houvera no período dos partidos de massa, que 
garantiam aos mesmos a convicção de votos de determinadas camadas sociais, o que se percebe 
hoje são novas estratégias adotadas pelos partidos políticos durante as disputas eleitorais para o 
alcance do controle do território.

Os dados expostos nos mapas abaixo correspondem às eleições para prefeitura de Belém/
PA nos anos de 2000 e 2004, podendo demonstrar essa realidade política em que se verificou 
praticamente a predominância de votos em três grandes partidos entre as zonas eleitorais mesmo 
sendo estas compostas por diferentes bairros representantes de diversas camadas sociais.

Essa diminuição da identificação entre os partidos políticos e camadas da sociedade verificada 
em Belém ocorre a nível nacional onde a tão somente influência do partido não é suficiente para 
determinar uma eleição, pois grande parte dos eleitores não reconhece os partidos como portadores 
de identidades sociais o que dificulta a formação de vínculos entre os cidadãos e legendas partidárias. 
Nesse sentido um dos fatores que tem contribuído para o enfraquecimento desses vínculos é a 
formação de coligações inconsistentes ideologicamente que provocam o enfraquecimento da 
distinção clássica entre direita e esquerda, que durante todo o século XX representou seguimentos 
contrários, dificultando a criação de laços de lealdade entre os eleitores e as organizações partidárias.

Segundo Maiwaring (2003 apud Cavalcante e Souza, 2012, p. 16):

[...] Para alcançar resultados satisfatórios, os partidos muitas vezes, formam coligações 
esdrúxulas, inconsistentes e diferenciadas nos diversos estados brasileiros, o que na percepção de 
Maiwairing (2003) dificulta a criação de laços de lealdade entre os eleitores e siglas partidárias. 
Segundo o autor “no Brasil somente uma minoria é capaz de se identificar com algum partido”

Segundo (REBELLO, 2012, p. 20), a formação de coligações acarreta além da dificuldade de 
construção de vínculos sociais entre partidos e eleitores o desconhecimento dos pequenos partidos 
uma que estes são os que mais participam de alianças partidárias, pois para eles é difícil atingir o 
quociente eleitoral sem estabelecer alianças com os partidos médios ou grandes. 

A frequência dos pequenos partidos de se inserir em coligações dificulta á percepção da 
população acerca de suas reais ações políticas, acarretando em inexpressiva votação quando estes 
participam de eleições sem as alianças com os grandes e médios partidos. Esse contexto se forma, 
pois conforme Rebello (2012, p. 46) a população necessita de uma informação básica, mínima, 
para avaliar retrospectivamente algum agente publico sendo que uma dessas informações em 
potencial é clareza de responsabilidade, ou seja, é saber quem é o responsável pela aplicação e/ou 
execução de determinada ação política. 

A inexpressividade de votação dos pequenos partidos políticos pode ser verificada no município 
de Belém nos gráficos abaixo, respectivamente nas eleições de 2000 e 2004 em que os pequenos 
partidos como PAN (atualmente incorporado ao PTB), PSC, PPS, PTC e PSTU obtiveram baixo 
índice de votos em relação a grandes e médios partidos como PT, PSDB e PMDB.

Devido essa conjuntura política de ausência de uma identificação partidária forte que assegure 
a concentração de votos em determinado partido os mesmos têm adotado estratégias eleitorais 
como a associação com governos anteriores considerados bons e a personalização da política 
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Gráfico 01

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 2000. 

Gráfico 02

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 2004. 
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que vincula como representante do partido nomes conhecidos, pois estes nomes constituem em 
uma referência eleitoral clara aos eleitores que associam a imagem pessoal do candidato, a boas 
e reconhecidas ações políticas.

Segundo (NICOLAU, 2006 apud REBELLO, 2011, p. 48) “De qualquer maneira, nomes 
de pessoas são mais vinculadas aos governos do que partidos em geral, reforçando a ideia de 
personalização da política brasileira”.

 A associação de candidatos com ações políticas mesmo que estas são sejam diretamente 
dos partidos refletem no resultado eleitoral e podem ser percebidas nas eleições municipais de 
2008 em que não houve uma discrepância tão grande de votos entre os partidos tanto no resultado 
geral, com exceção do PSL que indicou para as eleições um candidato não muito conhecido como 
na votação por zona em que aparecem partidos menores como PPS e DEM.

O candidato Duciomar Costa nas eleições de 2008 tentava a reeleição para prefeitura do 
município; Mario Cardoso esteve ligado ao PT partido do então presidente; José Priante do PMDB 
foi eleito como vereador em 1988 e como deputado estadual em 1990 além de outras atuações 
políticas pelo PMDB; Marinor Brito do PSOL foi eleita vereadora de Belém respectivamente nos 
anos 1996, 2000 e 2004 e Valéria Pires do DEM foi à primeira vice-governadora do Estado do Pará 
eleita em 2002.

Gráfico 03

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 2008. 

Uma segunda e histórica estratégia adotada pelos partidos para obtenção de votos durante 
a disputa eleitoral diz respeito à associação dos candidatos a governos anteriores, uma vez que 
a ligação dos partidos com governos são utilizadas como referencia ao eleitorado, pois segundo 
(REBELLO, 2011, p. 49) ‘’de um modo geral a avaliação retrospectiva de um governo é muito 
importante para que um candidato governista venha obter fracasso ou sucesso’’.

 Essa tendência pode ser mais bem analisada nas eleições 2012 em que não se verificou um 
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grande predomínio de votos entres os partidos devido a fatores como a já mencionada personalização 
política e a ligação da maioria dos candidatos a alguma forma de governo seja nacional, estadual 
e/ou municipal. Esse cenário nos permite observar como governos são excelentes fontes de 
informação para o cidadão.

O candidato Edmilson Rodrigues do PSOL foi eleito prefeito de Belém em 1996 e 2000 e 
também deputado estadual em1986 e em 1990; Zenaldo Coutinho estava associado ao governo 
estadual de Simão Jatene; Jeferson Lima do PP é conhecido por programas populares no município; 
José Priante como dito anteriormente foi eleito como vereador e deputado estadual; Anivaldo Vale 
do PR estava ligado e tinha o apoio do ex-prefeito Duciomar Costa e Alfredo Costa do PT contava 
com o apoio do governo federal de Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula.

Deste modo através da observação e análise das eleições para prefeitura do Município de 
Belém nos anos de 2000 a 2012 foi possível verificar uma mudança na conjuntura política em que 
não foi verificada a concentração de votos entre os partidos no que diz respeito a camadas sociais 
e sim uma crescente ausência de identificação partidária entre eleitores e partidos de modo que 
o poder destes últimos não esta concentrado em bairros específicos, mas espalhados por todo o 
município fazendo com que novas estratégias sejam adotadas pelos mesmos durante o período 
eleitoral para que alcancem o controle do território de Belém.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Iniciamos este estudo com o objetivo de analisar a organização dos partidos políticos no 
território de Belém através da distribuição espacial dos votos nos diferentes bairros do município, 
visando uma distribuição pautada na existência de distritos eleitorais destinados a favorecer um 
determinado partido devido à hipótese de que os fatores sociais e econômicos referentes à população 

Gráfico 04

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 2012. 
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seriam decisivos para a forma que os partidos se organizam e, consequentemente, exercem a sua 
territorialidade por meio das eleições. Entretanto, o que encontramos foi uma forte tradição em 
figuras políticas, onde parte significativa da população confia seu voto diretamente ao sujeito 
que está se candidatando, mesmo que este candidato não possua um histórico político, pouco 
atentando para a sua posição política, fortificando a ideia de personalização política, onde o eleitor 
verifica somente as ações do candidato esquecendo-se de analisar que o mesmo está inserido em 
um contexto maior, neste caso, em um partido político que possui ideologias diferentes. Outro 
fator que também define a escolha da população para o seu representante, são os nomes de grandes 
partidos com dimensões nacionais decorrentes do quadro histórico político que o sistema do país 
se encontra atualmente.

Dessa forma, a questão locacional levada em consideração, com os seus fatores estruturais, 
sociais e econômicos de cada bairro pouco influenciou nos resultados parciais e finais das eleições, 
pois a partir das quatro eleições analisadas, ficou evidente a presença de dois ou três partidos 
à frente da disputa política por um mandato, e com o seu eleitorado muito bem distribuído no 
território em detrimento de pequenos partidos políticos,no qual a sua participação é praticamente 
inexpressiva, com atuação mínima em termos numéricos, onde a sua influência caminha de acordo 
com a proporção numérica.

Portanto, torna-se claro que no cenário político do município de Belém há certa displicência 
por parte da população em relação às ideologias partidárias, mas devem ser levados em consideração 
os poucos debates realizados em nossa sociedade sobre a política desenvolvida pelos partidos, e 
que poderiam ser utilizadas como método de esclarecimento para a população acerca das propostas 
de cada partido.
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ANEXO

ZONAS: BAIRROS:

01 BATISTA CAMPOS, CAMPINA, CIDADE-VELHA, NAZARÉ E REDUTO.

28 BARREIRO, MIRAMAR, SACRAMENTA E TELEGRAFO.

29 CANUDOS, GUAMÁ E UNIVERSITÁRIO.

30

ICOARACI, ILHA BARRA, ILHA CANAURARI, ILHA CARATATEUA, ILHA CONCEIÇÃO, ILHA COTIJUBA, 

ILHA CRUZADOR, ILHA FORTINHO, ILHA JUTUBA, ILHA LONGA, ILHA MARUIM, ILHA MARUIM II, 

ILHA MIRIM, ILHA MOSQUEIRO, ILHA NOVA, ILHA PAPAGAIO, ILHA PAQUETÁ, ILHA SANTA CRUZ, 

ILHA SÃO PEDRO, ILHA TATUOCA E ILHA URUBUOCA.

73 MANGUEIRÃO, MARACANGALHA, MARAMBAIA E VAL – DE – CÃES.

76
CONDOR, JURUNAS, ILHA CUMBU, ILHA GRANDE, ILHA MURUCUTU, ILHA NEGRA, ILHA PATOS E 

ILHA PORTICARVONIA.

77 MARCO

95 PEDREIRA

96 CREMAÇÃO, FÁTIMA, SÃO BRAZ E UMARIZAL.

97 BENGUI, CABANAGEM, COQUEIRO, PARQUE VERDE, PRATINHA, SÃO CLEMENTE, TAPANÃ E UNA.

98 ÁGUAS LINDAS, AURÁ, CASTANHEIRA, CURIÓ-UTINGA, GUANABARA, SOUZA E TERRA FIRME. 

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral (TRE), 2012.



diagramação: letra1@editoraletra1.com

Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 1105-1116. ISBN 978-85-63800-17-6
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TOURISM, BORDER AND TERRITORY: AN ANALYSIS OF MISSIONARY BORDER SPACE
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RESUMO. Este trabalho objetiva investigar as relações entre “turismo, fronteira e território”, através da promoção de 
uma discussão teórica sobre esta temática. Território refere-se aos novos usos do território e a dominação por grupos 
sociais que constroem, modificam e fortalecem relações de poder e de identidade em espaço geográfico determinado 
e delimitado espaço geográfico. O turismo, assim como as demais atividades econômicas, seleciona e promove a 
produção e transformação de espaços. Uma geografia do turismo e do patrimônio histórico não se refere apenas à 
análise da prática turística, mas analisar e explicar as relações de materialidade (sistemas de objetos) e imaterialidade 
(sistemas de ações). No contexto das sociedades contemporâneas é observado o fenômeno de aproximação em áreas 
de fronteiras nacionais, fenômeno este que estabelece vínculos, interdependências e interconexões que partem de uma 
escala local, perpassa a nacional e alcança uma dimensão globalizada. O tema constitui uma abordagem acerca dos 
processos de transfronteirização no território missioneiro e de seu patrimônio histórico cultural ao longo do tempo. 

Palavras-chave. Uso do território, Atividade turística, Território fronteiriço, Missões.

ABSTRACT. This work aims to investigate the relationship between “tourism, border and territory,” by promoting a 
theoretical discussion on this topic. Territory refers to new uses of the territory and domination by social groups who 
build, modify and strengthen relations of power and identity in specific geographical space and limited geographic 
space. Tourism, like other economic activities, selects and promotes the production and transformation of spaces. 
A geography of tourism and heritage not only refers to the analysis of tourist practice, but analyze and explain 
the relationship of materiality systems (objects) and immaterial (stock systems). In the context of contemporary 
societies the phenomenon of approach in areas of national borders, a phenomenon that links, interconnections and 
interdependencies that depart from a local scale, permeates national and reaches a global dimension is observed. The 
theme is an approach about the cross-border processes in missionary territory and its cultural heritage over time.

Keywords. Use territory, Activity tourist, Border territory, Missions.

INTRODUÇÃO

As novas relações nacionais e internacionais envolvendo o estudo de fronteira por diversos 
setores e entre estes o turismo desponta como uma nova dinâmica sobre o território. Pretende-se 
analisar neste trabalho o processo do turismo no território transfronteiriço missioneiro construídos 
por um patrimônio histórico e cultural comum a um ou mais Estados Nacionais. 

O território missioneiro constitui-se, provavelmente em um território transfronteiriço 
integrado que pertece hoje à Argentina, ao Brasil, ao Paraguai e ao Uruguai. Sua particularidade é 
dada pelo conjunto de remanescencias materiais dos “Trinta Povos das Missões” implantadas como 
Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade na porção centro-sul da América do Sul durante os 
séculos XVII e XVIII, cuja particularidade é dada pelos sistemas de ações das comunidades que aí 
viveram e ao uso que deram ao seu território no decorrer de um processo histórico compartilhado.

AS ESCALAS DE GESTÃO DAS POLÍTICAS TERRITORIAISEIXO V
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Na atualidade, o território missioneiro possui um potencial turístico que não é totalmente 
aproveitado. No âmbito do processo de integração existente na América do Sul (Mercosul, IIRSA, 
UNASUL, etc.) o território missioneiro constitui num território privilegiado, onde as políticas de 
desenvolvimento local devem ser desenvolvidas de forma integrada, contando com a participação 
das autoridades e das populações dos diferentes lados da fronteira. Não obstante, os atuais projetos 
de desenvolvimento direcionados ao território missioneiro estão deixando de vislumbrar a parceria 
entre países vizinhos, onde o turismo histórico surge como diferencial a ser aproveitado de forma 
integrada pelas comunidades de três países do Mercosul onde se encontram as ruínas históricas 
das Missões. 

Existe também uma idealização dos recursos potencialmente capazes de contribuir para o 
incremento do turismo, principalmente no que se refere à qualidade dos serviços oferecidos e ao 
nível de conscientização regional como agente do desenvolvimento. 

Recentes iniciativas, como o PDIF-RS (Plano de Desenvolvimento e Integração da Faixa 
de Fronteira do Rio Grande do Sul), a AMM (Associação dos Municípios das Missões) criando a 
FUNMISSÕES (Fundação das Missões), PGU/ALC/ONU (Programa de Gestão Urbana da Organização 
das Nações Unidas para a América Latina e o Caribe), com apoio do BID (Banco Interamericano de 
Desenvolvimento), SEBRAE, além da comunidade regional organizada, surgem como fóruns de 
discussão importantes que têm o potencial de gerar estratégias para o desenvolvimento turístico 
das Missões e promover um diálogo com as autoridades argentinas e paraguaias em prol da 
maximização do potencial da região e da integração do território missioneiro. 

FRONTEIRA E TERRITÓRIO

A globalização configura lugares, tornando-os cada vez mais heterogêneos, dotados de uma 
diferenciação espacial caracterizada pelo surgimento de múltiplos territórios (Haesbaert & Porto 
Gonçalves, 2006), que ao mesmo tempo em que se distinguem pelas suas diferenças identitárias, 
também se conectam e se sobrepõem no emaranhado complexo das redes informacionais que 
constituem o espaço geográfico atual.

A região de fronteira, no caso brasileiro, foi estabelecida com o nome de Faixa de Fronteira 
em 1974, delimitada a 150 km a partir do limite internacional, respeitando o recorte municipal. 
A criação desse território foi feita sob a óptica da segurança nacional, sendo até hoje um espaço 
carente de políticas públicas consistentes que promovam o desenvolvimento econômico (Machado, 
2005).

Analisar a região de fronteira significou durante muito tempo pensar em separação, em 
rupturas espaciais entre três Estados territoriais com relações nada amistosas. Porém, esse espaço 
é dinâmico, e suas transformações nem sempre acompanham as macropolíticas dos Estados. 
Definindo limites e fronteiras, Machado (1998) explica que o limite é uma linha imaginária que 
separa o território jurídico de dois Estados, enquanto a fronteira pode ser entendida como uma 
região que possui como marco, ou símbolo, a transição da dominação territorial de um Estado para 
outro. Apesar dessa redefinição do papel da fronteira, até hoje ela é vista por muitos geógrafos 
e outros cientistas sociais apenas como um espaço estratégico dos interesses geoeconômicos e 
geopolíticos dos Estados territoriais e suas infra-estruturas de integração.
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As considerações acima representam exatamente a complexidade do território missioneiro. 
Nelas ficam nítidas as diferenças sócioeconômicas e culturais, que são frutos de suas histórias, as 
quais são marcadas por divergências políticas, disputas de terras e guerras. Objetos fixos como 
marcos fronteiriços, quartéis, aduanas, pontes, bandeiras e placas nos mostram os limites espaciais 
e de soberania de um país. Por outro ângulo, as pontes que são fixas mostram também a união, 
pontos de passagem dos fluxos de mercadorias (legais e ilegais), turistas, trabalhadores (formais 
e informais), moradores locais, ônibus de fronteira, caminhoneiros, traficantes, contrabandistas, 
dentre outros agentes sociais. Percebe-se, ainda, a influência das comunicações em certos espaços 
de domínio da telefonia celular, dos sinais de televisão, dentre outros. 

Nos últimos anos, a questão sobre fronteira está sendo utilizada também no setor de turismo 
e patrimônio histórico. Estes estudos surgem nas questões governamentais e acadêmicas levando 
ao turismo a existência de uma nova modalidade, uma vez que o turismo se desenvolve como uma 
atividade dinâmica. No entanto, foi com processo de integração econômica que tais oportunidades 
começaram a surgir.

Com isso, e com a integração entre as fronteiras, tornou-se necessário o desenvolvimento 
econômico, social e político das regiões, para definir o processo de construção de fronteiras, 
porém, às vezes é ao contrário, não há desenvolvimento algum e são regiões bem isoladas. Um 
dos motivos se deu com a formação de blocos econômicos, que permitiu a maior circulação de 
mercadorias, pessoas e serviços. No caso, temos o Mercosul, no qual já havia uma rede de pontos 
fronteiriços com certa fluidez. Neste sentido, com o processo de desenvolvimento nas áreas de 
fronteiras em vista, o turismo e o patrimônio histórico em ganhando cada vez mais destaque. 
Dessa maneira, com a existência de novas demandas do turismo ligada as fronteira é necessário 
identificar conceitualmente do que se trata esse novo segmento do turismo.

TURISMO EM TERRITÓRIO TRANSFRONTEIRIÇO

Observa-se que pelo processo e desenvolvimento regional nas fronteiras, o turismo vem se 
mostrando como um dos fatores dinamizadores dessas fronteiras, principalmente das fronteiras 
internacionais. Dessa forma, Cruz (2010) destaca que o turismo de fronteira é viajar entre territórios 
transfronteiriços, entre países vizinhos por vias do processo de cooperação ocasionando acesso 
aos atrativos turísticos para poder aproveitar seus diferentes potenciais turísticos, quer seja a 
paisagem natural, histórico, aventura, lazer, eventos culturais, gastronomia entre outros tantos.

Desta forma, para haver o turismo transfronteiriço, é necessário primeiramente existir um 
processo de integração entre territórios e sociedade, onde o turismo fundamenta-se como parte 
significativa dessa integração (PAIXÃO, 2006).

A fronteira entre o Brasil, Argentina e Paraguai compõe uma região estratégica da tríplice 
fronteira da América do Sul, no qual as diversidades socioespaciais constituem elementos de 
análises da formação histórica deste território que tem a questão fronteiriça como elemento 
preponderante, incitando constantes debates.

Pensar a região da tríplice fronteira, microrregião esta denominada de Missões, veem passando 
por intervenções do poder público e privado, no qual, veem sendo implementados empreendimentos 
voltados ao setor da agroindústria e turismo, somados aos serviços, em especial, relacionados ao 
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comércio e ao intercambio cultural, incitam o turismo nas faixas de fronteiras ligados ao turismo 
de compras, turismo científico, ecoturismo, turismo rural e turismo de base local.

O território missioneiro hoje é dada pelos sistemas de ações das comunidades que aí viveram 
e ao uso que deram ao seu território no decorrer de um processo histórico compartilhado. Por 
ser um provável território transfronteiriço, Guibert e Ligrone (2006) definem como território 
transfronteiriço ou transfronteirização como um conjunto de processos de aproveitamento e de 
valorização de uma fronteira, limite territorial que separa dois sistemas políticos, econômicos e/ou 
sócio-culturais.  Esse conceito se caracteriza quando os habitantes de ambos os lados transcendem 
a fronteira e a incorporam em suas estratégias de vida através de múltiplas modalidades. 

O processo de transfronteirização é um conceito em construção na tentativa de explicar as 
diferentes realidades macro e microrregionais. Como argumenta Rückert (2012), essa construção 
impõe análises diferenciadas em um universo com realidades fronteiriças muito particulares de 
inúmeros casos localizados em vários continentes.

Assim, analisa-se o turismo no território da fronteira Brasil, Argentina e Paraguai abordando 
as potencialidades da região em especial, para explicar a importância do turismo transfronteiriço 
para os municípios desta região evidenciando as perspectivas de desenvolvimento regional e 
integração entre estes países. 

A tríplice fronteira busca consolidar o turismo transfronteiriço impulsionados pela integração 
econômica das zonas de livre comércio implantadas, de forte influencia na fronteira viva, somadas 
ao patrimônio histórico, cultural e ambiental das populações tradicionais.

Atualmente, o território missioneiro, por sua história e suas características geográficas, ilustra 
os processos de integração e cooperação sul americana e transfronteiriça na escala do conjunto do 
território regional, sendo esta integração, um elo promotor do crescimento das atividades ligadas 
ao turismo, a qual estará inserida em um contexto de desenvolvimento marcado pelo crescimento 
econômico e sustentável dos lugares. Além disso, o processo de integração permitirá aos turistas 
uma maior acessibilidade e mobilidade entre os atrativos turísticos existentes nas fronteiras.

O estudo de um território transfronteiriço como a missioneira pressupõe a análise dos 
efeitos de uma fronteira na interação econômica entre Estados vizinhos. Tais efeitos dependem da 
natureza dessa fronteira no que diz respeito: ao seu nível de abertura; às diferenças linguísticas, 
culturais e etnias à intensidade das relações políticas entre as respectivas zonas fronteiriças; e ao 
nível de disparidade econômica (ANDERSON; WEVER, 2003).

No que tange ao turismo no território missioneiro, a proposta de unificar os territórios 
através da atividade turística poderia ser organizada sob a forma de Roteiros Turísticos. Roteiros 
ligados às etnias locais e à caracterização do meio em que essas estão inseridas, podendo conter 
uma diversidade de atrativos que se expressam sob a forma material desses espaços. De acordo com 
BAHL (2004, p. 31) um roteiro turístico resume todo um processo de ordenação para desencadear a 
posterior circulação turística, seguindo trajetos, criando fluxos e possibilitando um aproveitamento 
racional dos atrativos a visitar. 

Os problemas econômicos que cada lado da fronteira encara estão ligados às dificuldades de se 
prover as estruturas administrativas, política e legal para organizar a cooperação transfronteiriça. 
Isso porque não existe uma forma legal ou institucional comum para essa cooperação (PINHEIRO, 
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2009). Historicamente os limites internacionais têm designado um choque de culturas, etnias, 
economias e governos. Sob uma ótica tradicional a fronteira é a expressão de uma relação conflituosa 
entre duas entidades políticas. Todavia, o território transfronteiriço também pode ser entendido 
como um lugar vivo. 

As Missões Jesuíticas constituem em um provável território transfronteiriço, palco da fusão 
de patrimônios culturais e naturais reconhecidos pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade. 
Nesse território se destaca como atrativo turístico do Mercosul, o Roteiro Iguassu Misiones, 
o primeiro roteiro turístico do bloco, que constitui um excelente espaço para se demonstrar a 
integração do Mercosul e uma oportunidade de fortalecer as relações entre os países e a interação 
entre seus povos (INSTITUTO IGUASSU MISIONES, 2007). 

No sentido de promover o desenvolvimento econômico da região das Missões e estimular 
a preservação e conservação do seu patrimônio, os governos da Argentina, Brasil e Paraguai 
lançaram em 09 de outubro de 1995 o “Circuito Turístico Integrado Missões Jesuítico Guarani”. O 
Circuito constitui o grande produto histórico e cultural do Mercosul e tem como atrativo principal 
as Missões Jesuíticas onde estão localizadas sete Patrimônios Culturais da Humanidade.

TURISMO E O PATRIMÔNIO CULTURAL NO TERRITÓRIO TRANSFRONTEIRIÇO 
MISSIONEIRO

A cultura é dinâmica e a partir dela entendem-se as transformações que ocorrem, por 
exemplo, no patrimônio arquitetônico de um lugar no decorrer dos séculos, onde cada instante 
vai se refletindo o pensamento, os valores da comunidade de um determinado local.

Pellegrini (1997, p. 90-91) expõe que “[...] atualmente, o significado de patrimônio cultural 
é muito amplo, incluindo outros produtos do sentir, do pensar e do agir humano”. A ideia de 
patrimônio cultural tradicionalmente se refere à herança composta por um complexo de bens 
históricos. Daí o termo, ainda hoje, referir-se à herança familiar. De acordo com Moraes (2005), 
o uso o termo como herança social aparece na França pós-revolucionária, quando o Estado decide 
proteger as antiguidades nacionais as quais era atribuído significado para a história da nação.

De acordo com Teixeira (2004), o conjunto de bens entendidos como herança do povo de 
uma nação foram, então, designados como patrimônio histórico. De acordo com Silva (2010), 
especialistas vêm continuamente substituindo o conceito de patrimônio histórico pela expressão 
patrimônio cultural. Essa noção, por sua vez, é mais ampla, abarcando não só a herança histórica, 
mas também a ecológica de uma região.

O território missioneiro é um conjunto de remanescentes resultado da conquista e colonização 
ibérica na América do Sul e das relações conflituosas que aí se estabeleceram. Estabelecidos em 
território de colonização espanhola, o conjunto patrimonial das Missões encontra-se hoje assim 
localizado: sete “pueblos” ou reduções no noroeste do Estado do Rio Grande do Sul  – Brasil; quinze 
na província das Misiones – Argentina e oito no departamento de Itapuá  – Paraguai (Figura 
nº 01). Desse conjunto reducional são declarados pela UNESCO como Patrimônio Histórico da 
Humanidade os sítios arqueológicos de São Miguel Arcanjo no Brasil, San Ignácio Mini, Nuestra 
Señora de Loreto, Santa Ana e Santa Maria la Mayor na Argentina, Jesus de Tavarangue e La 
Santísima Trinidad del Paraná no Paraguai (Figura nº 02 e 03).
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Figura 1 - Localização dos Trinta Povos das Missões e áreas ocupadas por suas fazendas

Fonte: http://www2.uol.com.br/mochilabrasil/imagens/mapamissoes01.jpg

Figura 2 - Localização das reduções tombadas pelo Patrimônio Histórico da Humanidade – UNESCO 
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Figura 03 - Reduções Jesuítas – Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade
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Os Trinta Povos das Missões duraram 160 anos, bem mais do que muitas nações modernas. 
Só em 1768, com a expulsão dos jesuítas, é que esse “país” se dissolveu. O território missioneiro 
hoje, constitui-se em um território transfronteiriço pertecentes à Argentina, ao Brasil e ao Paraguai, 
cuja particularidade é dada pelos sistemas de ações das comunidades que aí viveram e ao uso que 
deram ao seu território no decorrer de um processo histórico compartilhado. 

As Missões são um marco emblemático na política de preservação do patrimônio cultural. 
Os remanescentes que integram a geografia e o patrimônio cultural são bem mais que “simples 
ruínas de pedras” ou “velhos santos de madeira”. São significativos patrimônios – documentos 
materiais impregnados de sentidos imateriais – situados em sítios históricos que por políticas e 
ações culturais passam a serem museus ao ar livre. Todo esse conjunto de bens histórico-culturais 
é transformado em elementos museológicos, dando origem a produção de importante memória 
social.

Os projetos para o desenvolvimento do turismo no território missioneiro são feitas pelas 
autoridades de cada Estado (Brasil, Argentina e Paraguai), visando uma particularidade em seus 
respectivos territórios. A falta de diálogo gera duplicidade de investimentos em cidades fronteiriças 
que acarretam desperdícios de recursos, porém diversas ações na região têm sido implantadas 
pelo setor público para atrair investimentos privados no setor de serviços, hospedagem, comércio, 
transporte, lazer e alimentação. Dessa forma, o efeito multiplicador do turismo associados aos 
investimentos públicos, privados e do setor terciário, podem alavancar o desenvolvimento local 
e regional.

Atrelado a isso, o turismo se mostra como um elo importante, viabilizando a acessibilidade, 
elevará os índices de atratividades dos produtos turísticos nestas áreas de fronteiras. Percebe-se 
então, que cooperação internacional é um elemento fundamental para o turismo de fronteira. 
Todavia, para que ocorra o desenvolvimento deste setor é necessário que os estados elaborem 
planos e estratégias territoriais de turismo em forma conjunta levando em consideração as 
particularidades das fronteiras e ainda considerando o desenvolvimento sócio-espacial.

Hoje, os países promovem o turismo em suas respectivas regiões missioneiras de forma 
desconectada, o que gera dificuldades ao turista que deseja conhecer as reduções históricas dos três 
países num raio de 500 km. No caso argentino, o turismo tem uma forte relação com as Cataratas 
do Iguaçú, principal atrativo turístico da provincia de Misiones. De acordo com Carneiro Filho 
(2013), os turistas que chegam à Tríplice Fronteira via Puerto Iguazú possuem a opção de pacotes 
turísticos que também contemplam as reduções jesuíticas de San Ignácio Mini, Loreto e Santa 
Ana, localizadas no território argentino.

Não fosse o gargalo gerado pela insuficiência de infraestrutura, pela burocracia  estatal e pela 
falta de planejamento integrado do território missioneiro, o contingente de turistas que visita as 
Missões Jesuíticas anualmente (tabela 1) poderia ser aumentado. 

No que se refere ao acesso terrestre, a província de Misiones é cortada pela Ruta 12, que liga a 
cidade fronteiriça de Puerto Iguazú a capital da provincia Posadas. Chegando em Posadas, os turistas 
ao atravessar a ponte internacional chegando a cidade de Encarnación, capital do departamento 
de Itapuá no território paraguaio. À 30 km de Encarnación chega-se ao conjunto arquitetônico 
das reduções de Trinidad e Jesús de Tavarangüe, tombadas pelo patrimônio histórico da UNESCO.
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A falta de integração entre os países no âmbito do turismo missioneiro e a falta de infraestrutura 
configuram um empecilho ainda maior para o turismo de fronteira. A região missioneira é carente 
de pontes, rodovias, aeroportos para o crescimento da atividade turística. A boa pavimentação e 
conservação de rodovias que levam às rotas missioneiras são fundamentais para o fortalecimento 
do turismo nesta região. 

Para visitar a Redução de São Miguel Arcanjo, situada no município de São Miguel das 
Missões, no Estado do Rio Grande do Sul, partindo de Posadas (AR), o turista tem a opção do 
transporte rodoviário particular, pois não há linha de ônibus que interligue essas cidades devido o 
transporte hidroviário ser um empecilho, não apenas para o turismo mas para os outros setores da 
economia. Os horários restritos de funcionamento das balsas que fazem a travessia entre o Brasil 
e a Argentina é um obstáculo que limita a atividade turística na região. A ponte internacional da 
Integração, entre São Borja (BR) e Santo Tomé (AR) é a rota mais próxima para o turismo na região.

A falta de aeroportos na região com rotas regulares também é um entrave para o desenvolvimento 
do turismo missioneiro. No Brasil, o único aeroporto na região das Missões está no município de 
Santo Ângelo, com voos comerciais regulares e as passagens estão acima do preço de mercado. De 
acordo com o IPHAN (2014), a maioria dos turistas para as reduções de São Miguel são oriundos 
dos aeroportos de Porto Alegre e Caxias do Sul, que estão a 430 km e 428 km respectivamente 
provenientes dos países europeus como: Alemanha, Espanha, Portugal, Reino Unido e Polônia, 
além dos países americanos como EUA, Canadá, Chile, Colômbia e Argentina. Além do transporte 
aéreo, é o transporte rodoviário que atende o turismo missioneiro do Estado do Rio Grande do 
Sul, tendo destaque para o turismo regional e o turismo escolar para o estudo missioneiro que 
contempla na grade curricular do 4° ano do ensino fundamental dos anos iniciais do Estado do 
Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Hoje, a potencialidade turística é indiscutível, mas a contribuição do turismo pode ser 
muito mais enriquecedora, aumentando a utilidade dos atrativos turísticos, gerando mais valor, 
logo, mais renda. Ademais, o fomento do turismo na região favorece o reinvestimento cultural 
e a reabilitação dos lugares mais diversos. Deve respeitar, acima de tudo, a cultura local e prover 
benefícios e oportunidades para as comunidades locais, considerando às tradições das missões 
jesuíticas.

Tabela 1 – Número de visitantes nas principais ruínas das Missões Jesuíticas

REDUÇÕES PAÍS NÚMERO DE VISITANTES/ANO DE 2013

São Miguel das Missões Brasil 110.000

San Ignácio Mini Argentina 170.000

Trinidad Paraguai 33.000

Jesús de Tavarangue Paraguai 45.000

Fontes: Museu das Missões; Provincia de Misiones; 2014 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A configuração atual da Região Turística das Missões, que engloba territórios transfronteiriços 
contíguos da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai, é resultante da forma com que o seu 
meio natural foi apropriado pelos grupos sociais que aí se sucederam no decorrer de sua evolução 
histórica, deixando suas marcas e referências no espaço por eles ocupado.

Em princípio, este estudo revela o potencial turístico no território transfronteiriço missioneiro 
entre Argentina, Brasil e Paraguai, destacando a posição privilegiada desses países no cenário de 
integração regional. Foi possível constatar que a situação deste território missioneiro é único, 
pois reúne descendentes de numerosas etnias denominados Guaranis, grupos indígenas que se 
fundiram durante a segunda fase das Missões Jesuíticas.

Com tamanha riqueza natural e cultural, a região é atrativa para turistas, pois visitar os 
Guaranis é chegar a um mundo de cultura viva e natureza exuberante, “vivendo-se um pouco” 
a utopia que os indígenas e os jesuítas criaram em meio da selva sul americana. É fato que o 
turismo tem efeitos econômicos de expressiva importância para o processo de desenvolvimento 
da economia, gerando renda. Mas também é salutar que o aumento descontrolado da atividade 
turística causa ao patrimônio cultural e arquitetônico.

Assim, todas as iniciativas implantadas na região têm por objetivo resgatar as obras realizadas 
pela comunidade jesuítica, divulgar a História das Missões, consolidar a região como um polo 
Turístico Internacional e, principalmente, contribuir para o desenvolvimento e a integração 
regional. Observa-se no entanto, que as iniciativas não têm atingido plenamente os objetivos 
pretendidos porque as distâncias são grandes entre os centros maiores tanto da Argentina, como 
no Brasil e Paraguai. A infra-estrutura ainda é precária e as estradas comprometidas pela falta 
de manutenção. Hotéis e restaurantes foram construídos oferecendo condições para atender um 
número grande de visitantes. Existem poucas opções de lazer e modalidades de turismo além do 
turismo histórico cultural.

O potencial da região não é explorado de forma conjunta, os projetos para o fomento do turismo 
nas Missões são feitos por autoridades de Brasil, Argentina e Paraguai visando, separadamente, os 
territórios de cada país. Um exemplo disso é o projeto paraguaio que visa o melhor aproveitamento 
do potencial turístico das Missões. A falta de diálogo gera duplicidade de investimentos em cidades 
fronteiriças que acarretam desperdício de recursos, tais como a existência de três aeroportos 
internacionais na Tríplice Fronteira Brasil, Argentina e Paraguai.

Conhecer um local é conhecer o seu povo e a sua cultura, mas não há turismo que se sustente 
sem a preservação da arquitetura e das tradições locais, especialmente o caso das Missões, em 
que os atrativos principais estão representados pelo patrimônio histórico e cultural. As parcerias 
são essenciais para um trabalho de preservação e turismo sustentável, a fim de que as riquezas e 
recursos sejam utilizados e conhecidos.
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A INTEGRAÇÃO REGIONAL DA INFRAESTRUTURA PRODUTIVA SUL-
AMERICANA E A TRAJETÓRIA DAS POLÍTICAS TERRITORIAIS DO 

BRASIL E DA ARGENTINA NO SÉCULO XXI

REGIONAL INTEGRATION OF PRODUCTIVE INFRASTRUCTURE IN SOUTH AMERICA AND 
THE PATH OF TERRITORIAL POLICIES IN BRAZIL AND ARGENTINA IN XXI CENTURY

CLAUDETE DE CASTRO SILVA VITTE 

Universidade Estadual de Campinas
clavitte@ige.unicamp.br

RESUMO. A integração da infraestrutura produtiva na América do Sul após a experiência da IIRSA (Iniciativa para 
a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana) vem passando por algumas mudanças com a incorporação 
da IIRSA pelo COSIPLAN da UNASUL (União das Nações Sul-Americanas). Mudou a instituição, mas permanece a 
intenção de integrar a infraestrutura física regional para fomentar o desenvolvimento e promover a integração de 
cadeias produtivas regionais, salvaguardando o acervo de projetos da IIRSA. Este trabalho objetivou contribuir na 
discussão sobre a integração da infraestrutura produtiva sul-americana (transportes e energia) coordenada pelo 
COSIPLAN da UNASUL e na análise da visão de desenvolvimento e de planejamento territorial que a UNASUL 
apresenta. Foram apresentadas algumas iniciativas de planejamento territorial dos dois principais países da América 
do Sul (Brasil e Argentina), visando contribuir na compreensão da dimensão espacial do desenvolvimento e de opções 
políticas que afetam o território. Em nível nacional, algumas iniciativas nacionais como o PAC I e II (Programa de 
Aceleração do Crescimento) no Brasil e o Anteproyecto de la Ley Nacional de Planificación y Ordenamiento Territorial 
feito pelo COFEPLAN (Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial) da Argentina, entre outras, foram 
consideradas. A pesquisa foi exploratória e o principal procedimento metodológico foi revisão teórica e conceitual, 
coleta de informações secundárias, análise de legislação, levantamentos em bibliografia especializada, sítios eletrônicos, 
imprensa, órgãos governamentais, ONGs e na UNASUL.

Palavras-chaves. Integração regional, América do Sul, Políticas territoriais, Brasil, Argentina.

ABSTRACT. The integration of productive infrastructure in South America after the experience of IIRSA (Initiative 
for the Integration of Regional Infrastructure in South American) has been undergoing some changes with the 
incorporation of IIRSA by COSIPLAN of Unasur (Union of South American Nations). The institution has changed, 
but continues the intention to integrate the regional physical infrastructure for development and to promote the 
integration of regional productive chains, safeguarding the set of IIRSA projects. This study aimed to contribute to 
the discussion about the integration of productive infrastructure in South America (transport and energy), which 
is coordinated by COSIPLAN/ UNASUR and analysis of the vision of development and territorial planning that 
presents Unasur. Some initiatives in territorial planning of two major countries in South America were presented 
(Brazil and Argentina) to contribute to the understanding of the spatial dimension of development and political 
options that affect the territory. At the national level, some national initiatives as the PAC I and II (Programa de 
Aceleração de Crescimento) in Brazil and Anteproyecto de la Ley Nacional de Planificación y  Ordenamiento Territorial 
by COFEPLAN (Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial of Argentina), between others were 
considered. The research was exploratory and main methodological approach was theoretical and conceptual review, 
survey of secondary information, analysis of legislation, research in relevant literature, electronic sites, media press, 
government agencies, NGOs and UNASUR.

Keywords. Regional integration, South America, Territorial policies, Brazil, Argentina.
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INTRODUÇÃO

A integração regional supranacional coloca em discussão o papel dos Estados nacionais, que 
passa por redefinição. As organizações regionais e multilaterais definem novos espaços políticos 
e econômicos, condicionados pelas relações internacionais e pelas políticas externas de países 
protagonistas. 

Neste trabalho procuramos contribuir na reflexão sobre o poder estatal no território em 
contexto capitalista e tomando os processos de integração supranacionais da América do Sul 
como reveladores para pensar a relação do Estado com o território e a economia e o planejamento 
territorial como ponto de aproximação. Consideramos também a Geografia como uma ciência 
afeita à espacialidade de processos sociais e históricos, espacialidade esta resultante da dinâmica 
geral do capitalismo condicionada pelas especificidades locais e regionais.

Para tanto, foi brevemente discutida as principais políticas de planejamento do desenvolvimento 
com base territorial e algumas iniciativas brasileiras e argentinas de melhoria e ampliação da 
infraestrutura produtiva, para na sequência considerar o caso da Iniciativa para a Integração da 
Infraestrutura Regional Sul-americana (IIRSA), posteriormente incorporada à UNASUL, ambas 
de âmbito supranacional. 

Este estudo teve caráter exploratório, no qual foram feitos levantamentos em livros, teses, 
periódicos especializados, em sites eletrônicos, na imprensa brasileira, consultas eletrônicas a 
órgãos governamentais, ONGs e de organizações regionais latinas e sul-americanas. 

BREVE RETROSPECTIVA DO PLANEJAMENTO TERRITORIAL ESTATAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO NA AMÉRICA DO SUL

Baseando-se em Rodrigo Hernán Alves Rolo (2008) pode-se dizer que nos países da América 
do Sul o planejamento territorial estatal surgiu no contexto do Pós-Guerra e ele foi influenciado 
pelas discussões sobre as possibilidades de se desenvolver as economias e sociedades dos países do 
subcontinente com a imposição de uma racionalidade tecnocrática e pela ideia de modernização, 
entendida como sinônimo de crescimento econômico e industrialização. Este modelo foi interrompido 
pelo período neoliberal nos anos 1990 e as políticas públicas ficaram subordinadas aos desígnios 
do mercado. Sendo assim, “la estructura socioterritorial emergente [en los diversos países] de esse 
período se presenta claramente desequilibrada e insustentable desde todo punto de vista (social, 
ambiental, económico, etc.)”.

Posteriormente, com as mudanças político e econômicas ocorridas nos países da América 
do Sul no início do século XXI, o planejamento “se reposiciona como instrumento para el abordaje 
de diferentes complejidades y se torna evidente la necesidad de recuperación del protagonismo 
estatal, apuntando a impulsar y fortalecer instrumentos de política pública como el ordenamiento 
territorial”. Com isso, segundo Rodrigo H.A. Rolo (2008), o novo contexto produziu um “giro 
territorial” das políticas públicas, com a incorporação da temática ambiental e com grandes 
diretrizes para o ordenamento e a gestão mais adequada do território, conforme será visto adiante 
neste trabalho (Rolo, 2008). 
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Em breve retrospectiva histórica, María Elina Gudiño de Muñoz (1991) lembra que na maioria 
dos países capitalistas da América Latina as etapas de crescimento econômico regional foram 
condicionadas por fatores externos à região. Isso fez surgir diferentes princípios organizadores 
do espaço que foram se superpondo e adquirindo grande complexidade. 

A autora recorda que o modelo primário exportador que vigorou desde o início do século XIX 
até 1930, dá lugar “a una modalidad de ocupación espacial puntiforme, periférica e inducida desde 
el exterior”, privilegiando as áreas costeiras, pontos de entrada para a penetração em direção ao 
interior do continente, com a finalidade de explorar recursos naturais. 

Na sequência, o período de 1930-1960 foi o da vigência do modelo por substituição de 
importações, que deu relevância aos portos, com maior importação de bens de consumo e de 
capital e elevado grau de dependência técnica e econômica. Naquele período houve significativo 
crescimento das atividades urbanas, industriais e de serviços com maior demanda de mão de obra, 
o que gerou êxodo rural para as zonas costeiras especialmente naquelas onde se localizavam as 
maiores cidades e principais portos (MUÑOZ, 1991). 

Neste contexto, a integração da infraestrutura produtiva na América do Sul e internamente 
aos seus países, apresenta-se similar à história do desenvolvimento socioeconômico da região. 
Assim, essa integração das infraestruturas é limitada, bem como tem sido o uso potencial dos 
fatores produtivos (terra, trabalho e capital). Segundo Luís Maurício Martins Borges (2013), 
essas limitações são explicadas pelo modelo de colonização ocorrido na América Latina “baseado 
num processo de exploração dos recursos naturais e do trabalhado escravo (e depois na mão 
de obra barata) controlado por oligarquias regionais de acordo com os interesses hegemônicos 
internacionais” (BORGES, 2013).

O PLANEJAMENTO TERRITORIAL E DO DESENVOLVIMENTO NO BRASIL

Refletindo sobre a experiência de modernização e de desenvolvimento territorial (que pode 
ser replicada para boa parte países do subcontinente) do caso brasileiro, Luís Maurício Martins 
Borges (2013) considera que,

o processo de industrialização e integração nacional, que se deu no Brasil ao longo do século 
XX, com grande importância da ação do Estado, logrou romper o isolamento [de áreas do 
território] ocupando as fronteiras mais remotas do país, constituindo um dos grandes conjuntos 
econômicos do mundo. Esse processo foi simultâneo ao dos países vizinhos, que tiveram 
maiores ou menores possibilidades e êxito na sua integração e desenvolvimento produtivo. A 
integração mais intranacional do que internacional explica-se pela persistência de barreiras, 
sejam naturais (relevo, rios etc.), sociais (estigmas sociais, língua, vias de transporte etc.) e 
políticas (condição socioeconômica, documentação formal, conjunturas, origem etc.) entre os 
conjuntos econômicos do continente (BORGES, 2013).

Especificamente para o caso brasileiro, Roberto Rocha C. Pires et alii (2014)  classificam 
de forma emblemática três diferentes momentos relativos ao papel do Estado na promoção do 
desenvolvimento, nos quais o planejamento governamental e a participação social no Brasil 
ocorreram: 1-) Dos anos 1930 aos 1980: planejamento sim, participação não; 2-) Década de 1990: 
participação sim, planejamento não e 3-) no “Pós-2000: planejamento sim e participação sim, 
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porém ainda em desencontro”. 
Considerando o primeiro momento acima apontado, Neli Aparecida de Mello, baseada em 

Hervé Théry, fala que entre 1930 e 1964 houve um reforço do poder central, iniciado com o projeto 
nacionalista do governo de Getúlio Vargas. Neste momento a questão central é a industrialização, 
a centralização da atividade planejadora no nível do executivo federal e um movimento de 
interiorização. O regime autoritário, instalado após o Golpe Militar de 1964 reforça a centralização 
crescente do executivo federal. Já nos anos 1980, a crise econômica e política afetaram a capacidade 
financeira do Estado e acabou por também esvaziar o planejamento e as ações federais em nível 
regional (MELLO, 2003, p. 635).

No Brasil, com o final do período autoritário, a partir de 1985, o segundo momento acima 
assinalado, assistiu-se ao quase desaparecimento do planejamento governamental, em especial o 
planejamento territorial, substituído por ações pontuais setoriais. Com a democratização do país, 
a discussão de temas como a descentralização do poder político administrativo, a participação 
popular e a sustentabilidade do desenvolvimento começaram a fazer parte da agenda do debate da 
relação Estado-sociedade em suas práticas de gestão e de planejamento, esse último em fase crítica.

Já o último período apontado por Roberto Rocha C. Pires et al. (2014) diferencia-se dos 
períodos anteriores, pois nele ocorreu a retomada da atividade planejadora para o desenvolvimento e 
a incorporação de mecanismos de participação social políticas públicas. Este período foi beneficiado 
pela recuperação da capacidade de crescimento do Brasil a partir de 2004, o que fez com que o debate 
sobre a necessidade de planejar a vida econômica e social ficasse fortalecido. A ampliação do espaço 
fiscal, a capacidade de investimento e a percepção da necessidade de sustentação do crescimento 
no longo prazo criaram, segundo os autores, condições para a retomada do planejamento (Pires; 
Amaral; dos Santos, 2014).

A reabilitação do planejamento ocorrida na segunda metade dos anos 1990, conforme 
lembram Hervé Théry e Neli A. de Mello (2005), ficou limitada a aspectos orçamentários e depois, 
na sequência, foi incorporada à discussão a necessidade de ordenamento do território, visto como 
base logística capaz de assegurar as condições de desenvolvimento (THÉRY; MELLO, 2005: 284). 

No governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998 e 1999-2002) o planejamento 
territorial ancorou-se no conceito de eixos integração e de desenvolvimento (EIDs), visando direcionar 
geograficamente os grandes investimentos de infraestrutura, tanto os públicos como os privados, 
e também no conceito de zoneamento ecológico-econômico.

Paulo Pitanga do Amparo (2014) considera que os projetos prioritários de infraestrutura, 
no âmbito do programa dos Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento (EIDs) do PPA 
1996-1999 (Plano Brasil em Ação) e do PPA 2000-2003 (Plano Avança Brasil) priorizavam a 
integração dos espaços dinâmicos do Brasil ao mercado externo, sendo os EIDs imbuídos de 
possibilitar acessibilidade aos chamados “focos dinâmicos” do Brasil (agrícolas, agroindustriais, 
agropecuários ou industriais), negligenciando-se áreas menos dinâmicas. Assim, “a definição desse 
Plano [o Avança Brasil] privilegiou os fluxos reais de bens e serviços com destaque para as redes 
intermodais de transporte e logística”. Como acertadamente lembra o autor: “a estratégia dos 
‘eixos’ teve pelo menos o mérito de recolocar o debate sobre a espacialidade do desenvolvimento 
brasileiro” (AMPARO, 2014).
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De acordo com Sandro Pereira Silva (2012), baseado em Bandeira (2007), podem-se observar 
dois marcos importantes para a emergência da dimensão territorial nas políticas públicas no 
Brasil: o Plano Plurianual 2000-2003 (PPA) que tentou abordar a problemática macroterritorial 
do desenvolvimento brasileiro, utilizando-se do estudo dos Eixos Nacionais de Integração e 
Desenvolvimento do governo federal e a criação do Ministério de Integração Nacional em 1999, 
portanto, marcos instituídos na segunda gestão de governo de Fernando Henrique Cardoso. Nesse 
período, alguns programas foram elaborados com perspectiva territorial, tais como o programa 
Comunidade Ativa para a indução do Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável (DLIS) e os 
Arranjos Produtivos Locais (APLs).

A partir do primeiro governo Lula da Silva (2003-2006), a despeito das restrições orçamentárias 
do país, houve um significativo aumento de investimentos em infraestrutura, aumento esse mais 
efetivo no segundo governo, a partir de 2007, com o lançamento do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) e do Plano Nacional de Logística e Transportes (PNLT). Os investimentos mais 
relevantes foram em energia elétrica e logística (MI. Documento de referência da I Conferência 
Nacional de Desenvolvimento Regional, 2012). 

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foi lançado em 2007, no início do segundo 
mandato do então Presidente Lula da Silva, com ações e metas organizadas em um amplo conjunto de 
investimentos em infraestrutura e um grupo de medidas de incentivo e facilitação do investimento 
privado. Cabe lembrar que o PAC foi lançado como um programa de Estado e não de governo e um 
portfólio de projetos deverá ser herdado pelos futuros governos do país, de forma que os marcos 
do Programa não se restrinjam a uma gestão presidencial.

Em sua primeira fase, este programa governamental se auto-identificou como investimentos 
em infraestrutura para o desenvolvimento econômico e social. No âmbito da infraestrutura produtiva, 
em busca de resultados mais rápidos, o governo federal optou por recuperar a infraestrutura 
existente, concluir projetos em andamento e buscar novos projetos com forte potencial para gerar 
desenvolvimento econômico e social e estimular a sinergia entre os projetos. (www.brasil.gov.br/
pac/conheca/infra_estrutura, 2008).

Pensando na compatibilidade de um programa de investimento em infraestrutura nacional 
com um de integração regional, Roberto Iglesias (2008) afirma que não há contradição entre as 
duas necessidades, que podem ser consideradas complementares, tanto que o PAC deu ênfase 
à infraestrutura energética, ponto falho da IIRSA (que será discutida adiante). Acrescente-se o 
fato de que as conexões das outras infraestruturas na América do Sul contam com a participação 
significativa de empresas brasileiras, o que traz um efeito de transbordamento positivo para a 
economia do país e reforça a articulação da infraestrutura nacional com a sul-americana. 

Outro ponto considerado é a atuação do BNDES, cujos investimentos são mais maciços 
no plano doméstico com o PAC e com pequena parte para financiar os serviços na América do 
Sul. Roberto Iglesias (2008) supõe que isso ocorreria por haver pouco espaço para expansão de 
financiamentos na América do Sul por causa dos dilemas domésticos do Brasil e a necessidade 
de recuperar a infraestrutura interna, reduzindo a atenção e o ímpeto para investimentos nas 
interconexões da infraestrutura regional sul-americana (IGLESIAS, 2008, p. 167-168), como de 
fato vem ocorrendo mais recentemente no país.



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 1117-1130. ISBN 978-85-63800-17-6

Vitte1122

diagramação: letra1@editoraletra1.com

Desde o primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003, outros novos programas 
surgiram, dentre os quais a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR); os Consórcios de 
Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local (CONSADs); o Programa Nacional de Desenvolvimento 
Territorial Sustentável (PRONAT) e o Programa Territórios da Cidadania (PTC), todos eles projetos 
com dimensão territorial, delineados a partir de regras definidas pelo governo federal (Silva, 2012). 
Assim, segundo o documento de referência da I Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional 
(2012), essas políticas territoriais abarcam desde o esforço de definição de uma Política Nacional 
de Ordenamento Territorial (PNOT), passando pela busca da territorialização do PPA - sob a 
liderança do MPOG [Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão] - até políticas setoriais com 
abordagem territorial - como a de promoção da agricultura familiar e desenvolvimento sustentável 
dos territórios rurais, a cargo do MDA, a de Zoneamento Sócio Econômico Ambiental e promoção 
do desenvolvimento rural sustentável, a cargo Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural 
Sustentável do MMA, ou ainda, políticas de apoio ao desenvolvimento produtivo local, com as de 
apoio a APLs. (MI. I Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional, 2012).

A proposta da PNDR (Política Nacional de Desenvolvimento Regional) foi lançada em fins 
de 2003, com o governo federal assumindo o compromisso de lançar “programas regionais com 
recursos substantivos, viabilizando-se investimentos estruturantes, entendidos como necessários 
à reversão da histórica defasagem entre as regiões desenvolvidas e não desenvolvidas do Brasil”. 
Segundo Paulo Pitanga do Amparo (2014), os pressupostos do PNDR foram:

1. As desigualdades regionais no Brasil do século XXI se manifestavam não apenas entre 
grandes regiões (Nordeste, Norte e Centro-Oeste x Sul e Sudeste), mas também no âmbito 
de cada região; daí a proposição de que a PNDR deveria atuar nacionalmente, em múltiplas 
escalas geográficas.
2. Era preciso recriar a estrutura institucional regional desmantelada na década de 1990 
por governos anteriores (recriação das antigas Superintendências de Desenvolvimento do 
Nordeste, Norte e Centro-Oeste).
3. Dado que “desenvolvimento regional” é tema transversal, era necessário instituir instrumentos 
de governança que facilitassem a articulação da política regional que viria a ser conduzida pelo 
MI [Ministério da Integração] com a ação de órgãos setoriais federais, com o setor produtivo 
e a sociedade civil organizada (AMPARO, 2014).

Eram esperados recursos adicionais para investimento nas áreas prioritárias ao desenvolvimento 
regional que seriam aportados por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR) 
que era uma proposta que fazia parte da PEC da Reforma Tributária que acabou nem sendo 
submetida à votação no Congresso Nacional. Desta forma, 

dadas as limitações estruturais em sua base de recursos orçamentários, a ação regional 
concentrou-se na formação de fóruns mesorregionais e no apoio a projetos difusos de capacitação 
e qualificação profissional nas mesorregiões e demais espaços programa. Dada a exiguidade 
orçamentária, a política regional tornou-se refém de emendas parlamentares, fortemente 
dissociadas de qualquer proposta mais coerente de desenvolvimento econômico e social (MI. 
I Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional, 2012). 
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Ao final da primeira gestão do governo Lula da Silva, a execução da PNDR estava agonizante 
e o tiro de misericórdia veio, segundo Paulo Pitanga do Amparo (2014), em fevereiro de 2008, com 
o lançamento do Programa Territórios da Cidadania. 

O Programa Territórios de Cidadania (PTC) pode ser considerado como um marco na 
estratégia de planejamento territorial de políticas públicas federais, Sandro Pereira Silva (2012) 
coloca que este Programa é

administrado pelo governo federal, por meio do Ministério da Casa Civil, e envolve outros 
21 ministérios e autarquias diferentes. Seu objetivo é garantir uma melhor focalização e 
articulação entre as ofertas de políticas públicas aos municípios de territórios elencados a 
partir de alguns critérios, como índice de pobreza, baixo IDH, existência de grande número de 
agricultores familiares e assentados de reforma agrária, etc. No primeiro ano foram escolhidos 
60 territórios rurais entre aqueles já homologados pelo MDA [Ministério de Desenvolvimento 
Agrário], passando em 2009 para 120 territórios. O governo federal definiu uma meta ambiciosa 
de 180 ações logo no seu início, organizadas em três eixos estruturantes: Apoio às atividades 
produtivas; Cidadania e direitos; e Infraestrutura (SILVA, 2013).

No governo de Dilma Rousseff foi elaborado o Plano Plurianual/PPA 2012-2015, denominado 
Plano Mais Brasil, que tentou inovar deixando de organizar os programas governamentais em função 
de problemas a ser solucionados (ou deficiências a serem superadas), que é típico modelo que não 
facilita a implementação das políticas articuladas com seus resultados e cujo monitoramento é 
focado na execução e não na análise de resultados. Diferentemente, este PPA foi organizado em 
programas temáticos e programas de gestão, inspirados em agendas como o PAC (Programa de 
Aceleração de Crescimento) e na agenda social dos dois governos de Luiz Inácio Lula da Silva. 

No que se refere à integração regional sul-americana, a América do Sul permanece como 
prioridade da política externa brasileira, mas com certo alargamento de ação para a América Latina 
e a indicação de que outros polos dinâmicos da economia mundial serão considerados. Chama 
a atenção o protagonismo dos recursos naturais e agronegócio como carros chefes da pauta de 
exportação e busca de parcerias em C&T, bem como a assunção da necessidade de acordos bilaterais. 

Buscando uma síntese preliminar do governo Dilma Rousseff, talvez a marca mais efetiva desse 
governo seja o seu discurso neodesenvolvimentista, com certa continuidade da macroeconomia do 
governo anterior e a enunciação da necessidade de crescimento econômico, que se busca efetivar 
com a manutenção do PAC (Programa de Aceleração de Crescimento), lançado no governo anterior. 

No governo Dilma Rousseff, o papel do BNDES foi mantido, com investimentos e subsídios 
para o fortalecimento de grupos privados de capital nacional em setores estratégicos. 

Na agenda socioambiental, a avaliação feita por diversos movimentos sociais e de algumas 
ONGs foi de efetivos retrocessos, como a aprovação do novo Código Florestal, com forte influência 
do agronegócio; a redução de unidades e conservação; o “esvaziamento” do Ministério do Meio 
Ambiente; a paralisia na agenda de mudanças climáticas; o aumento de violência no campo e as 
grandes manifestações urbanas em junho de 2013 que ainda não se sabe os desdobramentos, e 
que continham fortes críticas ao PAC da Copa (lançado em 2009) e a ausência de políticas urbanas 
diversas, em especial as de mobilidade urbana, que o PAC II1 deveria contemplar.

1 Segundo o sítio eletrônico http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac, “em 2011, o PAC entrou na sua segunda fase, com o mesmo pensamento estra-
tégico, aprimorados pelos anos de experiência da fase anterior, mais recursos e mais parcerias com estados e municípios, para a execução de 
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Em suma, muitas dessas questões envolvem a discussão do ordenamento do território e do 
planejamento territorial em várias escalas. 

O PLANEJAMENTO TERRITORIAL E DO DESENVOLVIMENTO NA ARGENTINA

Em breve caracterização deste importante país da América do Sul, Martín Astarita, Javier 
Cachés e Mariano Montes (2014) mostram que, 

la Argentina es una república representativa y federal, organizada en 23 provincias y uma 
ciudad autónoma. Con una población de aproximadamente 40 millones de habitantes, el país 
presenta indicadores de desarrollo humano muy altos en comparación con el resto de América 
Latina. En términos económicos, su Producto Bruto Interno (PBI) es de más de US$475.000 
(ASTARITA;  CACHÉS & MONTES, 2014).

Este país ocupa recentemente o 25º lugar no ranking mundial das maiores economia e seu 
peso econômico é significativo na América do Sul, tendo sua produção baseada em primários 
(soja, trigo, carne bovina entre outros) e na indústria do setor automotriz e de eletrodomésticos. 
Conforme lembram os autores acima, 

en los inicios del siglo XXI gran parte de los nuevos gobiernos de la región adoptaron,con matices 
y diferencias, un esquema de desarrollo alejado de los preceptos neoliberales. Argentina no ha 
resultado una excepción dentro de esta tendencia general: tras el estallido de la convertibilidad2, 
se impuso en nuestro país un nuevo modelo de acumulación sustentado en un tipo de cambio 
competitivo, lo que reimpulsó nuevamente la economía: en el transcurso de una década, el país 
registró sostenidas tasas de crecimiento, aceptables rendimientos fiscales y comerciales, un 
profundo proceso de desendeudamiento, y una caída significativa en los niveles de desempleo, 
exclusión y desigualdad social (ASTARITA;  CACHÉS & MONTES, 2014).

Leila Murcasel (2014) defende que, com a chegada ao poder de Néstor Kirchner em 2003, se 
começou um novo período na história da Argentina, o que a autora denomina de “um forte retorno 
da Política”, de um convite para construir um novo modelo de país. O governo argentino avançou 
progressivamente na enunciação de macro-objetivos, de metas, tais como “la universalización de 
la jubilación, la negociación y pago de la deuda externa como el FMI, la integración con los países 
de la región sudamericana, entre otras, que fueron cristalizando este nuevo proyecto de país 
tanto en instituciones y políticas efectivas, así como en el popular” (MURCASEL, 2014). Quanto à 
trajetória do planejamento governamental na Argentina, segundo Martín Astarita, Javier Cachés 
e Mariano Montes (2014), se

obras estruturantes que possam melhorar a qualidade de vida nas cidades brasileiras”. Esta segunda fase do PAC (o PAC II) amplia os investi-
mentos nas áreas sociais e urbanas, mas permanece com investimentos em empreendimentos nas áreas de infraestrutura logística e energética. 
Os investimentos em infraestrutura entre 2006 e 2009 alcançaram R$ 247 bilhões, 2,1% PIB. Entre 2011 e 2014, com o PAC II, estima-se um 
crescimento médio de 9% ao ano nos investimentos em relação a 2006-2009 (Documento de referência da I Conferência Nacional de Desenvol-
vimento Regional, 2012).

2 Em breve caracterização da situação econômica recente da Argentina, Martín Astarita, Javier Cachés e Mariano Montes (2014), mostram que 
“el fin de la convertibilidad en enero de 2002 se expresó en una crisis integral: en el aspecto económico el país entró en cesación de pagos; des-
de el punto de vista social, quedó al borde de la desintegración con un amplio número de desocupados y de sector sumidos en la pobreza más 
extrema; y en términos políticos, con movilizaciones populares, una profunda crisis de representación política e inestabilidad institucional. Era 
el fin del neoliberalismo en Argentina”.
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a partir de 1976, con la instauración del modelo neoliberal, Argentina atravesó un proceso 
de paulatina pérdida de las capacidades estatales para establecer programas de planificación 
gubernamental de mediano y largo plazo [...], todo parece indicar que la lógica de planificación 
que ha imperado en la post-convertibilidad ha sido la de un Estado que interviene de manera 
precisa y selectiva, en ciertos sectores críticos, y no con la ambición de establecer una planificación 
general (ASTARITA;  CACHÉS & MONTES, 2014).

Cabe um breve comentário sobre o território argentino a ser planejado:

el amplio territorio argentino está dotado de recursos naturales heterogéneos que resultarían 
funcionales, en general, al desarrollo de cualquier economía dinámica, buenos suelos, climas 
variados, abundantes tierras adecuadas para la instalación de recursos energéticos, etc. Sin 
embargo existe una clara desigualdad en la distribución del potencial económico, fruto no sólo 
de la naturaleza sino particularmente de la aplicación de modelos de organización económica 
que han creado diferencias marcadas en las posibilidades de cada província. (La Ordenación 
territorial en la República Argentina. Disponível em: http://www.unioviedo.es/cecodet/formacion/
OrdenacionTerritorio/docum/doc0809/Tema_14.pdf)

Um importante marco na atual etapa de planejamento governamental na Argentina dá-se 
com a criação de Secretaria de Política Econômica e Planejamento do Desenvolvimento (SPEPD) 
em 2011, sucedendo a Secretaria de Política Econômica.  

Por sua vez, o Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios que foi criado 
em 2003, é de fato um órgão de planejamento, “mas sem as prerrogativas de centralizar todas as 
ações governamentais em um sistema único. Além das obras públicas que estão no seu encargo, 
este ministério tem coordenado a concepção conjunta de um plano estratégico territorial em 
diálogo permanente com as províncias”.  

Cristóvão de Melo (2013) enumera diversas iniciativas vigentes de planejamento naquele país, 
entre os quais: o Plan Estratégico Territorial, a cargo da Subsecretaria de Planificación Territorial 
de la Inversión Pública do Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; o 
Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020, coordenado pelo Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca; o Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2016, do 
Ministerio de Turismo de la Nación; o Plan Estratégico Industrial 2020, coordenado pelo Ministerio 
de Industria; o Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Argentina Innovadora 2020 do 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; e o Plan Estratégico de Empleo 2020, a 
cargo do Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, entre outras iniciativas planificadoras 
(Melo, 2013).  

Entre as diversas iniciativas acima assinaladas, ressalte-se o Plano Estratégico Territorial 
que, segundo Mariana Kossoy (s/d) tem como principais objetivos 

permitir identificar las inversiones em infraestructura y equipamiento necesarias para el 
desarrollo territorial de la Nación y las Provincias, que ayudarán a cumplir los lineamientos 
planteados en la política de estado definida por el gobierno, donde cada habitante del suelo 
argentino logre desarrollar su identidad territorial y cultural y su sentido de pertenencia al 
territorio nacional; alcanzar el progreso económico y proyectos personales sin necesidad de 
abandonar su región de origen; alcanzar la sustentabilidad ambiental de su territorio para 
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garantizar la disponibilidade actual y futura de los recursos del mismo; participar plenamente 
en la gestión democrática del territorio en todas sus escalas y finalmente acceder a los bienes 
y servicios esenciales, posibilitando el desarrollo personal y colectivo y una elevada calidad 
de vida en todos los rincones del país (KOSSOY, s/d).

No entanto, é persuasiva a argumentação de Cristóvão Melo (2013) quando afirma que “a 
Argentina parece estar à busca de um caminho que consiga plasmar no longo prazo os resultados das 
escolhas políticas, mas ainda sem resolver a ausência do paradigma weberiano da profissionalização 
burocrática“ que dê continuidade às estratégias de longo prazo no âmbito da política. Neste sentido, 
“o modelo de planejamento argentino está baseado no prolongamento de um projeto de poder” 
(Melo, 2013). 

A IIRSA (INICIATIVA PARA A INTEGRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA REGIONAL SUL-
AMERICANA) E SUA INCORPORAÇÃO PELO COSIPLAN DA UNASUL

Derivada da recente situação econômica na América do Sul de maior demanda internacional 
pelos produtos de sua pauta de exportação, com destaque para commodities agrícolas, minerais e 
energéticas, tem ocorrido certa melhoria na situação fiscal dos países da região, a despeito do baixo 
valor agregado nesses produtos. Essa melhoria e maior demanda vêm, por sua vez, possibilitando 
algumas políticas de integração de infraestrutura produtiva (em especial de transportes e energia), 
como foi o caso da IIRSA, proposta no governo de Fernando Henrique Cardoso e que privilegiou a 
integração de infraestrutura produtiva regional. Essa Iniciativa foi retomada no governo de Luiz 
Inácio Lula da Silva (2003-2010), com maior determinação e ações práticas. 

No que diz respeito à UNASUL, a ideia de uma instância permanente de coordenação 
política no subcontinente já tinha sido delineada no governo Itamar Franco com a ALCSA, depois 
suplantada no governo Fernando Henrique Cardoso e retomada no governo Lula, cuja gestão foi 
marcada por uma política mais pragmática de inserção regional do Brasil na América do Sul e que, 
por isso, vem liderando um conjunto de projetos de integração na América do Sul, para além da 
retórica, no qual a UNASUL  é seu resultado mais evidente.

A pretensão foi de construir, de maneira participativa e consensual, um espaço de articulação 
de âmbito cultural, social, econômico e político entre as nações, priorizando o diálogo político, 
as políticas sociais, a educação, a energia, a infraestrutura, o financiamento e o meio ambiente, 
objetivando “criar a paz e a segurança, eliminar a desigualdade socioeconômica, alcançar a inclusão 
social e a participação cidadã, fortalecer a democracia e reduzir as assimetrias no marco do 
fortalecimento da soberania e independência dos Estados”3 (ITAMARATY, 2011).

Em agosto de 2009 foi criado na UNASUL o Conselho de Infraestrutura e Planejamento da 
UNASUL (COSIPLAN), visando conferir um adequado suporte político e estratégico às atividades 
desenvolvidas na área de integração da infraestrutura física ou produtiva em nível regional (cf. 
MRE. Balanço de Política Externa, 2010).

3 A estrutura institucional da UNASUL é composta pelo Conselho de Chefes de Estado e de governo; o Conselho de Ministro das Relações Exte-
riores; o Conselho de Delegados e a Secretaria Geral. São oito conselhos ministeriais: Energia; Saúde; Defesa; Infraestrutura e Planejamento; 
Desenvolvimento social; Problema Mundial das Drogas; Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e Inovação e o da Economia e Finanças. A 
UNASUL tem um Secretário Geral, com mandato de dois anos e uma presidência pro tempore, alternada a cada ano pelos países membros. 
Saliente-se a institucionalização no âmbito da UNASUL do Conselho Sul-Americano de Defesa, a constituição de um Parlamento regional e 
no futuro do Banco do Sul (www.itamaraty.gov.br/temas/America-do-sul-e-integracao-regional/unasul/print. Acesso em 27 de maio de 2011).
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Desta forma, a IIRSA passou a compor a estrutura do COSIPLAN como fórum técnico para 
temas relacionados com o planejamento e a integração física, ou seja, o COSIPLAN assumiu as 
funções do Comitê de Direção Executiva da IIRSA.  Mudou a institucionalidade, mas permanece a 
intenção de promover a integração da infraestrutura física regional que sirva tanto para fomentar 
o desenvolvimento das diferentes regiões do subcontinente como promover a integração de cadeias 
produtivas regionais, salvaguardando o acervo da IIRSA (MRE. Balanço de Política Externa, 2003-
2010, 2010). 

O COSIPLAN incorporou a IIRSA como seu fórum técnico de infraestrutura. Em 2011, o 
COSIPLAN passou a contar com dois instrumentos para estruturar seu trabalho nos próximos 
dez anos: o Plano de Ação Estratégico (PAE) 2012-2022 e a Agenda de Projetos Prioritários de 
Integração (API). Assim, a constituição da API é uma das ações do PAE, sendo um conjunto de 
projetos que o COSIPLAN considera como de alto impacto para a integração física regional e que 
articulam corredores ou espaços de integração que foram selecionados com o consenso dos 12 países 
da UNASUL (COSIPLAN/API, 2011).

A integração da infraestrutura produtiva sob os auspícios do COSIPLAN tem como principal 
reorientação a defesa que os projetos devem facilitar as exportações, mas também devem promover 
o desenvolvimento interno da região imediatamente impactada pela implantação das redes 
técnicas, do seu entorno e de toda a América do Sul, de forma a aumentar a competitividade das 
exportações ao abrir alternativas de escoamento da produção, em especial para o mercado asiático, 
mas agregando a possibilidade de maior comércio intrarregional, o que para economia brasileira é 
de grande relevância para os produtos de maior valor agregado e produtos industrializados, sendo 
o Brasil superavitário no comércio com países da América do Sul. 

Falando em nome do governo de Dilma Rousseff, a secretária da Secretaria de Planejamento 
e Investimentos Estratégicos do MPOG (Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão), Esther 
Bemerguy de Albuquerque (2013), afirma que um dos méritos da Carteira de Investimentos do 
COSIPLAN é entender que a infraestrutura por si só não determina o futuro do território e, 
portanto, há “a necessidade de estimular o desenvolvimento endógeno de cada região, não se 
limitando à constituição de corredores viários para escoar a produção regional destinada a mercados 
extrarregionais”. Sendo assim, a integração física na América do Sul deveria primordialmente favorecer 
o incremento do comércio intrarregional e a inclusão social na região, com geração de empregos, 
ao invés de uma extroversão do comércio regional. Mas, persistem alguns constrangimentos nessa 
institucionalidade, como bem observa Esther B. de Albuquerque:

o COSIPLAN, desde a sua criação, tem tido muita dificuldade para exercer o mandato político 
que recebeu da UNASUL. A herança da IIRSA, embora traga para o Conselho os técnicos com 
conhecimento do processo histórico que consolidou a atual carteira de projetos COSIPLAN, por 
outro lado, o aprisiona aos paradigmas e conceitos que orientaram a IIRSA, ao corporativismo 
de seus membros, e a uma lógica de integração meramente instrumental, pouco sensível às 
demandas de um processo que fortalece cada vez mais a sua dimensão política (ALBUQUERQUE, 
2013).

Outro aspecto importante tratado por Esther B. de Albuquerque (2013), do MPOG, é a 
constatação que praticamente “todos os projetos do COSIPLAN no território brasileiro já foram 
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concluídos, estão em execução ou já têm seu financiamento equacionado. Dito de outra forma, já 
chegamos ou estaremos chegando a curto prazo [sic], nas nossas fronteiras”. 

Sendo assim, segundo a representante do governo brasileiro, o fundamental seria viabilizar 
os projetos no outro lado das fronteiras, para efetivar a integração. Uma questão central para a 
concretização dos empreendimentos nos demais países sul-americanos é o financiamento e a 
adequação de cada projeto com a situação financeira de cada país envolvido. Apesar do banco 
estatal brasileiro BNDES ser o principal agente financiador da infraestrutura na América do Sul, 
sua atuação tem sido insuficiente. 

Ao terminar sua análise, Esther B. Albuquerque coloca questões importantes que necessitam 
ser respondidas: seria o COSIPLAN apenas um Conselho de Infraestrutura ou “está mandatado 
para o planejamento do desenvolvimento regional”?  O COSIPLAN apenas monitora a carteira 
herdada da IIRSA ou ele será capaz de desenvolver uma nova matriz para pensar a integração da 
infraestrutura sul-americana? (ALBUQUERQUE, 2013). 

Em abordagem mais crítica, Carlos Tautz et al. (2012) afirmam que o COSIPLAN mantém 
as características da IIRSA, de eixos de integração e corredores de exportações para fora do 
subcontinente, mas acrescenta a retórica da “integração produtiva”, do “desenvolvimento interno” 
e “ambientalmente sustentável” da região. 

Os autores acima citados apontam que há um discurso neodesenvolvimentista nos governos 
“progressistas” (aspas dos autores) e entre alguns acadêmicos que pregam que no COSIPLAN a 
integração física do subcontinente é diferente daquela proposta pela IIRSA em 2000, pois ao invés 
de corredores de exportação extrovertidos, a orientação do atual modelo é desenvolver internamente 
a região. Mas, o fato é que os projetos continuam praticamente os mesmos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sob o ponto de vista do território e sua gestão, o planejamento territorial no Brasil, na 
Argentina e na América do Sul sempre teve um forte vínculo com a formação de capital e com o 
desenvolvimento da acumulação, geradora de modernização, mas também de desigualdades. Esse 
planejamento mantém o discurso de eliminar os desequilíbrios territoriais, pretensão que não 
significou a eliminação das desigualdades sociais.

A despeito da acumulação que se processa sob o capitalismo, é preciso ter uma dimensão 
social e, no entanto, o encaminhamento da integração da infraestrutura produtiva no COSIPLAN, 
sob os princípios da IIRSA, uma iniciativa de planejamento e integração territorial supranacional 
com viés fortemente mercadológico, deve manter o mesmo padrão de desigualdades sociais.

Um aspecto que marca os debates sobre a integração regional sul-americana e o planejamento 
territorial é a crescente constatação da riqueza da região em recursos naturais e energéticos, 
com crescente securitização desta temática, mas com pouco controle e planejamento de uso 
estratégico dos estoques desses recursos naturais. Sendo assim, outro prisma a ser observado é o 
custo ambiental desse modelo econômico fortemente calcado na exploração da natureza, o que é 
angustiante porque espolia justamente aquilo que é a grande marca da região aos olhos do mundo: 
sua riqueza e diversidade natural.
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A grande incógnita nos processos de integração vigentes é da integração da infraestrutura 
produtiva. Esta temática avançou bem menos do que era esperado no início do século XXI. 
Acompanhando esse processo de integração, observamos sinalizações, ainda não muito explícitas, 
de mudança de rota. O projeto delineado para a IIRSA em 2000 sofreu fortes questionamentos e 
muitos países do subcontinente não aderiram à Iniciativa de forma efetiva. 

Nesse momento, o projeto de integração regional passa por reestruturação, com 
reposicionamentos ainda não muito evidenciados, mas a lógica de organização do território sul-
americano pelo recorte dos eixos de integração e desenvolvimento (EIDs) drenando os recursos 
naturais e a produção agrícola do interior do subcontinente e extravasando para os portos dos 
oceanos Atlântico e Pacífico já não aparecem como o ponto fulcral do planejamento territorial, 
nos discursos dos responsáveis pela implementação e replanejamento desta integração regional. 
A situação não está clara e será necessário acompanhar seus desdobramentos e transformações, 
buscando entender as razões dessa mudança de rota.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, Esther Bermeguy. Infraestrutura para a integração e o desenvolvimento da América do Sul. 
Disponível em: http://www.forodesaopaulo,org, 29 de julho de 2013.

AMPARO. Paulo Pitanga.  Os desafios a uma política nacional de desenvolvimento regional no Brasil. 
Interações (Campo Grande) vol.15 no.1 Campo Grande Jan./June 2014, Disponível em: http://www.
scielo.br/scielo.php?pid=S1518-70122014000100016&script=sci_arttext).

ASTARITA, Martín; CACHÉS, Javier e MONTES, Mariano. Planificación Estratégica Gubernamental em 
un entorno Democrático, Lecciones de América Latina: El Caso de Argentina In: Organizadores:José 
Celso Cardoso Jr., Ronaldo Coutinho Garcia.  planejamento Estratégico Governamental em Contexto 
Democrático: Lições da América Latina. Caderno EIAPP. Brasília: ENAP, 2014 Disponivel em:  http://
repositorio.enap.gov.br/handle/1/986

BORGES, Luís Maurício Martins. O sentido da integração da política pública do Brasil na América do sul. 
Texto para Discussão, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), No. 1823, 2013. Disponível em:

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=17564%3Atd-1823-o-
sentido-da-integracao-da-politica-publica-do-brasil-na-america-do-sul&catid=337%3A2013&director
y=1&Itemid=1).

COSIPLAN. Agenda de Projetos Prioritários de Integração. UNASUL/BID/IIRSA, novembro de 2011. Disponível 
em: http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/noticias/spi/111130_Cosiplan_API_
Agenda_de_projetos_prioritarios_de_integracao.pdf. Acesso em: 04 de abril de 2012.

MELLO, Neli Aparecida. O Eixo Araguaia-Tocantins: Uma possibilidade de ordenamento territorial? In: 
GONÇALVES, Maria Flora, BRANDÃO, C.A. GALVÃO, A.C. (orgs.). Regiões e cidades, cidades nas regiões: 
o desafio urbano-regional. São Paulo: UNESP: ANPUR, 2003.

KOSSOY, Mariana. Plan estratégico territorial Argentina2016. Subsecretaria de Planificacion Territorial 
de la Inversion Pública, Ministéio de Planificacion, Inversion Pública y Servicios. Disponível em: http://
cdi.mecon.gov.ar/bases/docelec/fd1261.pdf)

 PLAN ESTRATEGICO TERRITORIAL ARGENTINA 2016, s/d.



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 1117-1130. ISBN 978-85-63800-17-6

Vitte1130

diagramação: letra1@editoraletra1.com

MELO, Cristóvão de. O Planejamento Governamental no Brasil e na Argentina no Século XXI: Espaço de 
Expressão dos Múltiplos Papéis do Estado. Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação do Centro de 
Pesquisa e Pós-Graduação sobre as Américas (CEPPAC), Instituto de Ciências Sociais (ICS), Universidade 
de Brasília (UnB), 2013. Disponível em: http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/14360/1/2013_
CristovaodeMelo.pdf

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO. I Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional. Documento de 
referência. Brasília: Secretaria de Desenvolvimento Regional, 2012. disponível em: http://www.integracao.
gov.br/c/document_library/get_file?uuid=54bce099-503a-4076-8613-d90dd6107c79&groupId=10157.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES (MRE). Balanço da Política Externa (2003-2010). Disponível 
em: http//www.itamaraty.gov.br. Acesso em 23 de dezembro de 2010.

MUNÕZ. María Elina Gudiño de. Reflexiones sobre el subdesarrollo latino americano y su expression. 
Territorial. Espacio y Desarrollo, n. 03, 1991. Disponível em: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/
espacioydesarrollo/article/view/7893.

MURCASEL, Leila. Hacia un nuevo modelo de planificación del desarrollo en América del Sur Estudio 
comparado de los principales instrumentos de planificación del desarrollo en la Argentina y el Brasil, 
2003-2013. CEPAL – Colección Documentos de proyectos, 2014.  Disponível em: http://www.cepal.
org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/5/52575/P52575.xml&xsl=/publicaciones/ficha.
xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl).

PIRES, Roberto Rocha C.; AMARAL, Lucas Alves e SANTOS, José Carlos dos. Planejamento governamental e 
participação social: encontros e desencontros na experiência brasileira recente. In José Celso Cardoso Jr. 
Ronaldo Coutinho Garcia (orgs.). Planejamento Estratégico Governamental em Contexto Democrático: 
Lições da América Latina. Brasília: Fundação Escola Nacional de Administração Pública, 2014. Disponível 
em: http://accountabilityadmpublica.wikispaces.com/file/view/Planejamento+estrategico+govername
ntal+-+licoes+America+Latina.pdf).

ROLO. Rodrigo Hernán Alves. Desafíos para la construcción de una política de ordenamiento territorial 
en la Argentina. In: http://ri.agro.uba.ar/files/download/tesis/maestria/2013alvesrolorodrigohernan.
pdf, 2008.

SILVA, Sandro Pereira. Avanços e limites na implementação de políticas públicas sob a abordagem territorial 
no Brasil. Texto para discussão n. 1898 / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.- Brasília : Rio de 
Janeiro: Ipea, 2013.

TAUTZ, Carlos; PINTO, João Roberto Lopes & FAINGUELERNT. O grande agente da mudança: a expansão 
nacional e transnacional de empresas brasileiras por meio do BNDES. In: BARTELT. Dawid (org.) Um 
campeão visto de perto: uma análise do modelo de desenvolvimento brasileiro. São Paulo: Heinrich Böll 
Fundation, 2012. 

THÉRY, Hervé. Situações da Amazônia no Brasil e no continente. Estudos Avançados. São Paulo: USP, nº 
19 (53), 2005.



diagramação: letra1@editoraletra1.com

Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 1131-1138. ISBN 978-85-63800-17-6

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DECISÃO DO VOTO EM DIFERENTES 
ESCALAS DE PLEITOS ELEITORAIS

CONSIDERATIONS ON THE DECISION OF VOTING AT DIFFERENT SCALES OF ELECTIONS

DANIEL CIRILO AUGUSTOi & MÁRCIA DA SILVAii

Universidade Estadual de Maringá
idanielciriloaugusto@hotmail.com, iismarcias@superig.com.br

RESUMO. Há diferenças entre a decisão do voto do eleitor no que tange as eleições de escala local e/ou escala 
nacional? É possível compreender o comportamento eleitoral como área temática passível de contribuir para as 
transformações territoriais? Estas indagações são inseridas nesta discussão, em detrimento da relevância que possui 
o voto e as eleições para as transformações territoriais. A Geografia eleitoral, como subárea da Geografia política, 
se caracteriza por descrever e compreender fenômenos pertencentes à politica partidária que no caso brasileiro se 
consolida através do voto, eleições e partidos políticos.A conjuntura da política partidária brasileira nos fornece 
inúmeros elementos para trabalhar o comportamento eleitoral. Para este trabalho, o objetivo é o de compreender em 
que medida o comportamento eleitoral contribui para as transformações territoriais e ainda, como ele se configura 
a partir das diferenciações de escala, ora nacional em eleições majoritárias, ora local em eleições municipais.Nossa 
abordagem, considera a decisão do voto e as demais atividades pertencentes ao comportamento eleitoral como essencial 
para as transformações do território. A participação política e os resultados das eleições – consolidados através de 
eleitos, fornecem meios para a criação e implementação de determinadas prioridades que a posteriori configuram 
o ordenamento no território. Atrelado à isso, a participação política possui relevância, pois não basta apenas votar 
e/ou eleger, mas sim, acompanhar e contribuir para que o ordenamento do território e a instauração das políticas 
públicas (por exemplo), aconteçam  adequadamente aos anseios da sociedade.

Palavras-chave. Escalas de eleição, Decisão do voto, Geografia eleitoral, Participação política.

ABSTRACT. There are differences between the decision of the voter’s choice regarding the elections of scale local 
and/or national scale? It is possible to understand the voting behavior as likely to contribute to the territorial 
transformations thematic area? These questions are inserted in this discussion, at the expense of relevance that has 
voting and elections to the territorial transformations. The electoral geography, political geography as subarea is 
characterized by describing and understanding the phenomena belonging to the political party that in the Brazilian 
case is consolidated through voting, elections and parties políticos.A situation of Brazilian party politics provides 
us with numerous elements to work behavior election. For this work, the goal is to understand to what extent the 
election behavior contributes to the territorial transformations and also how it is configured from the differences 
of scale, either in national majoritarian elections, now place municipais.Nossa elections approach, considers the 
decision of the voting and other activities pertaining to the electoral behavior as essential to the transformation of 
the territory. Political participation and the election results - consolidated through elected, provide means for the 
creation and implementation of certain priorities that subsequently configure the system in the territory. Linked to 
this, political participation is relevant, it is not enough just to vote and / or elect, but rather, monitor and contribute 
to the planning and the establishment of public policies (for example) happen properly the expectations of society.

Keywords. Scales election, Vote decision, Electoral geography, Political participation.

APRESENTAÇÃO DO TEMA: A GEOGRAFIA ELEITORAL BRASILEIRA E SUA PROBLEMÁTICA

É importante relacionar ao contexto da Geografia eleitoral o estudo que aborda as diferenças 
da escala do pleito eleitoral. A decisão do voto é trabalhada no cognitivo do eleitorado de maneira 
diferente, ao passo que muda a característica do pleito, ou seja, a escala. A identificação partidária 

AS ESCALAS DE GESTÃO DAS POLÍTICAS TERRITORIAISEIXO V
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por exemplo, possui tendência a decrescer ao passo que as eleições se aproximam na escala local 
e logo, as estratégias eleitorais se posicionam à angariar essa tipologia de voto. Neste sentido 
a participação política pré e pós pleito eleitoral, pode originar-se de maneira personalista (pela 
identificação pessoal), o que possibilita um enfraquecimento dos partidos políticos como elos de 
ligação entre eleitor e política partidária e/ou governos locais.

Os estudos eleitorais, no Brasil, são realizados, em grande maioria, pela Ciência Política e pela 
Sociologia, sendo a Geografia Eleitoral trabalhada marginalmente por estas ciências, focando-a ao 
âmbito da quantitatividade. Como exemplo citam-se os estudos de Codatto (2006), em que o mesmo 
se pergunta: “Geografia Eleitoral ou Cartografia do voto”? Esta indagação possibilita a reflexão 
acerca do histórico de contribuição da Geografia frente os estudos eleitorais que, aparentemente 
resume-se em quantificar e mapear a distribuição dos votos nas diferentes escalas (municipal, 
estadual e nacional). Segundo Jacob: 

Além do seu aspecto mais imediato, o da cartografia dos resultados das eleições, apresenta-se 
como um instrumento de análise das estruturas dinâmicas territoriais. Assim, as relações entre 
a continuidade e mudança de determinados padrões de comportamento eleitoral podem ser 
reveladoras de transformações, muitas vezes difíceis de serem apreendidas sem o mapeamento 
sistemático dos dados eleitorais (2000, p. 102).

É até possível entender o motivo de Codatto (2006) retratar a Geografia Eleitoral como uma 
cartografia eleitoral, pelo motivo dos estudos desta subárea se restringirem apenas a quantificação 
dos votos nos mapas eleitorais. Desta forma, a não consolidação no Brasil (acerca da Geografia 
eleitoral qualitativa) não direciona a reflexão dos motivos da distribuição dos votos, mas apenas 
com intuito de mapeamento dos mesmos, diferentemente de alguns países Europeus, como a 
Espanha, onde houve a consolidação desta forma mais explicativa de trabalhar a Geografia Eleitoral 
(CODATTO, 2006). Para Jacob (2000) há a necessidade de atrelar a utilização do mapeamento com 
as reflexões acerca dos padrões de comportamento eleitoral, como observado em seus trabalhos 
sobre a Geografia Eleitoral:

A análise das eleições presidências no Brasil do ponto de vista geográfico não tem se constituído 
como uma tradição de pesquisa em ciências sociais. A interrupção da realização de eleições 
diretas para a Presidência da República, por um período de vinte e nove anos, apresenta-se 
como um fator de desestímulo aos estudos de geografia eleitoral no país. Desse modo, ao 
contrário do que se observa em outros países, a geografia eleitoral, no Brasil, encontra-se 
ainda embrionária (JACOB, 1997, p. 17).

É possível perceber através dos trabalhos citados (a exemplo de Jacob e Codatto) que os 
trabalhos realizados pela Geografia Eleitoral brasileira possuem um caráter imediatista, como cita 
Jacob (1997), bem como com análise prioritariamente descritiva, ou seja, leva em consideração 
a distribuição dos votos através das diferentes escalas territoriais do país. Mas, afinal, o que é a 
Geografia Eleitoral e qual seu objeto de estudo? 

Castro (2005) menciona que a Geografia Eleitoral contribui para dar visibilidade aos fenômenos 
que ocorrem no espaço, tanto nos sistemas eleitorais como nos resultados das eleições através dos 
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padrões espaciais que, nas palavras da autora são as condições que cercam a existência humana no 
território, tais como localização, vizinhança, densidade demográfica, as instituições, os equipamentos 
à disposição dos cidadãos, dentre outros.

Trigal e Del Pozo (1999) definem a Geografia Eleitoral como uma análise das relações entre 
espaço e resultados das consultas populares (o voto, por exemplo), fazendo parte da Geografia 
Política. De acordo com os autores:

Los manuales y diccionarios geográficos AL uso definem la Geografia electoral como El análisis 
de La relaciones entre el espacio y lós resultados de la consulta populares, y singularizan este 
tipo de estúdios como uma rama específica de la Geografia, incluída em unos casos como parte 
del cuerpo disciplinar de la Geografia Política o simplesmente como um elemento más de lá 
Geografía Humana (TRIGAL & DEL POZO, 1999, p. 196).

De acordo com estes autores os estudos em Geografia Eleitoral se consolidaram a partir 
dos anos 1970 e, desde então aparecem centrados em dois temas básicos: a análise dos sistemas 
eleitorais, em particular dos marcos espaciais que produzem as consultas eleitorais; e as análises 
dos resultados eleitorais em relação aos elementos espaciais que podem condicionar o voto. O 
trabalho aqui realizado prioriza este segundo tema, pois considera os resultados eleitorais advindos 
do comportamento eleitoral, o que faz deste um elemento espacial relevante para a análise.

Especificamente sobre o comportamento eleitoral, Castro (2005) esclarece que é possível 
considerar três decorrências com relação à possibilidade de o espaço influenciar no comportamento 
eleitoral. Na primeira está a influência dos amigos e vizinhos que faz com que o candidato obtenha 
mais votos no lugar de nascimento ou de residência. De acordo com Castro este fato tem maior 
implicação nos sistemas majoritários com distritos muito pequenos. No caso dos amigos, não 
necessariamente vizinhos, outra possibilidade deste efeito é aquele de identidades religiosas ou 
étnicas. Para a segunda está a influência do efeito da proteção local quando há um tema na eleição 
que é mais claramente sensível há uma determinada área ou região do que em outra. Na terceira, 
a influência da campanha eleitoral, que pode ser mais sensível em uma área do que em outras. 
Na realidade, trata-se aqui das estratégias dos partidos políticos e dos candidatos em selecionar 
temas e plataformas dirigidas a eleitores de redutos específicos Castro (2005). 

Em outra perspectiva, os estudos referentes à Geografia Eleitoral remontam aos anos de 
1913, com os pioneiros André Siegfried, na França, e Carl Sauer, nos Estados Unidos. O primeiro 
elaborou uma detalhada cartografia eleitoral aplicada ao seu país. Já o segundo, centrou seus 
estudos na delimitação de distritos eleitorais. Trigal e Del Pozo (1999) relatam que esta Geografia 
Eleitoral (quantitativa) esteve fundamentada em três aspectos, e cada um desses aspectos originou 
um estudo diferente, como pode-se observar a seguir:

a) La explicación de mapas que estudiam las tendências de voto em áreas concretas, ló que se 
denomina Geografia Del voto y em la actualidad se centra, sobre todo, em el análisis estadístico 
comparado. b) El papel de lós factores espaciales em el comportamiento electoral. Los análisis 
estadísticos de lós resultados electorales se sustituyen aqui por modelos de locación que hacen 
hincampié em el contexto espacial em el que sroduce la votación. c) La delimitación de lós 
distritos o circunscripciones electorales, que da origen a uma Geografia de la representación 
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com resultados notables em lós países que utilizan um sistema electoral mayoritario (TRIGAL 
& DEL POZO, 1999, p. 197).

A respeito do enfoque quantitativo da Geografia Eleitoral pode-se perceber que suas abordagens 
são enriquecidas e modificadas de acordo com as correntes ou lógicas de pensamento que cada 
momento histórico e científico apresenta. 

Atualmente, a Geografia Eleitoral não está preocupada com o momento inicial e final dos 
processos eleitorais, mas também com o eleitorado e as fases intermediárias a estes dois planos 
(inicial e final). Isso leva a Geografia Eleitoral a colocar em primeiro plano os estudos que relacionam 
poder e espaço em diferentes escalas e, ainda, as consequências territoriais que os processos 
eleitorais podem ocasionar nas diferentes democracias do mundo (TRIGAL & DEL POZO, 1999). 

É também nesta perspectiva que Castro (2005) afirma que a interpretação dos sistemas e 
dos processos eleitorais, além da distribuição territorial da decisão do voto do eleitor, constitui 
um elemento a mais para explicar as diferentes tensões e conflitos que afetam as formas de 
organização do espaço.

Assim, a decisão do voto é considerada o ponto final de um processo resultante de múltiplas 
influências que cada eleitor recebe no seu contexto socioeconômico e cultural, que torna a 
interpretação da capacidade de influência dos fatores pertencentes ao contexto do eleitor um 
importante elemento analítico da Geografia Eleitoral. 

Trabalhos relacionados estavam preocupados com o estado, as relações sociais, e o contexto 
sócio-espacial da ideologia, em que as eleições são vistas como arenas em qual os sujeitos expressam 
suas preferências dentro das limitações estruturais que vão a partir da escala local para o sistema 
mundial (AGNEW 1996; FLINT 2001; JOHNSTON & PATTIE 2003) . A grande maioria desses 
projetos focados em os EUA, com algumas exemplos notáveis   extraídas Europa (Agnew 1995; 
Johnston e Pattie 2006 ; Adams 2007) . Esta literatura tem oferecido um retrato rico e detalhado 
da espacialidade da eleições a nível nacional e local; redistritamento e Gerrymandering; turnos 
nas preferências dos eleitores, as taxas de participação, e correlações com diversas variáveis 
socioeconômicas  , e efeitos de vizinhança sobre o comportamento político. Ao longo das últimas 
três décadas , no entanto, a geografia eleitoral envelheceu, caiu em desuso. Como a geografia 
humana tornou-se cada vez mais preocupados com questões conceituais - abordados através 
de diversas formas de teoria social e política economia, a obsessão dos geógrafos eleitorais com 
técnicas e dados, refletindo um positivista impenitente ou a perspectiva empirista ingênuo, e sua 
negligência estudada de questões de teoria e contexto social, deixou esta subárea da Geografia, 
incapaz de contribuir substancialmente para debates conceituais contemporâneos. 

Mais recentemente, no entanto, começo a surgir uma espécie de renascimento da Geografia 
eleitoral. Muitos geógrafos políticos, bem como alguns membros relacionado disciplinas como 
ciência política, têm procurado trazer novas perspectivas para o campo, contrariando o positivismo 
tradicional, se envolver com debates conceituais, e evitando o viés excessivamente americano que, 
uma vez atormentou  os procedimentos metodológicos. Avanços como Sistemas de Informação 
Geográfica têm permitido dados eleitorais a ser analisado de forma deixar este ramo renovado 
e instigante. Novas perspectivas teóricas de economia política para a pós- modernistas e pós-
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estruturalistas abordagens têm sido adicionados à literatura a Geografia eleitoral, acentuando 
o papel de múltiplas escalas de análise de explicações a campo, injetando uma preocupação 
para a, identidade, etnia, gênero e sexualidade no âmbito dos estudos de geografia eleitoral. Ao 
mesmo tempo, quando combinado com metodologias analítico - espaciais mais tradicionais, essas 
perspectivas têm proporcionado um maior conhecimento através de novos “métodos mistos” 
abordagens para o estudo da geografia eleitoral (WARF & LEIB, 2011). 

DEBATE ENTORNO DOS RESULTADOS ESPERADOS: A DECISÃO DO VOTO E AS DIFERENTES 
ESCALAS

Apresenta-se neste trabalho, uma discussão que pauta-se em uma proposta de investigação 
(que encontra-se em desenvolvimento), sobre a decisão do voto a partir das diferenças de escalas de 
eleições. No Brasil, há dois principais pleitos eleitorais, denominados como: 1. Eleições majoritárias: 
aquelas responsáveis por eleger senadores, deputados (estaduais e federais), governadores e 
presidente da república. 2. Eleições locais: definem os cargos de vereadores e prefeitos, cargos que 
legislam e executam ações no nível municipal. 

A identificação pessoal é compreendida - através de resultados já realizados, como central em 
eleições municipais, no que tange a decisão do voto. Já a identificação partidária não se destaca 
neste tipo de pleito eleitoral. Pretende-se, assim, investigar este pressuposto e ainda, compreender 
como se dá a decisão do voto em eleições de escala federal, o que possibilitará a observação da 
relevância das instituições partidárias para a decisão do voto nas diferentes escalas. Para isso, 
utilizar-se-á de: pesquisa bibliográfica, aplicação de questionários, entrevistas e pesquisa por dados 
secundários, como procedimento metodológico.

Autores como Kinzo (2005) apresentam aspectos referentes à postura dos partidos no 
eleitorado brasileiro. A essência de sua discussão envolve o exame do impacto das estratégias 
eleitorais das elites partidárias sobre o eleitor. Vale ressaltar que, partidos políticos deveriam ser 
facilitadores e estruturadores, obtendo visibilidade na escolha eleitoral. A visibilidade aliada à 
contínua participação em eleições gera, também, lealdade partidária, que pode crescer ao longo 
da experiência democrática. 

Diante disso, nossa consideração é de que a existência de diferenças entre as duas formas 
de pleitos eleitorais no Brasil, quais sejam, a majoritária e a municipal, modifica-se em razão das 
características próprias a cada pleito. Tendo por fundamento o fato de que a identificação pessoal 
é mais relevante do que a identificação partidária, no Brasil, em termos de escolha do eleitor, ao 
votar, ao menos para o caso das eleições municipais, compreende-se que o papel das instâncias 
jurídico-políticas e do contexto social no qual o eleitor está inserido, a exemplo da renda e da 
escolaridade, é de fundamental importância para a formação do voto do eleitor. 

Neste sentido é possível afirmar que a decisão do voto pautada na identificação pessoal 
e na identificação partidária pode se modificar através da característica do pleito eleitoral. Em 
eleições de escala municipal a proximidade entre eleitores, candidatos e partidos políticos leva a 
uma preferência via atributos pessoais, ao passo que no pleito de escala federal o destaque para as 
propostas de governo, bem como o próprio distanciamento entre candidatos e eleitores, possibilita 
a identificação partidária.
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Diante do exposto, pode-se considerar esta opção política de investigação (através da Geografia 
eleitoral), como um relevante instrumento de compreensão das realidades locais - regionais, que 
neste caso se consolida a partir da reflexão de singularidades da decisão do voto em diferentes 
escalas territoriais. 

Portanto, espera-se que a investigação atenda a expectativa de explicar (através de resultados) 
como se diferencia a decisão do voto a partir das características dos pleitos eleitorais (escala federal/
nacional e escala municipal/local). E ainda, espera-se identificar quais elementos do território 
influenciam (e como) para as diferenciações na decisão do voto do eleitorado brasileiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pela ótica da Geografia eleitoral, observa-se através das considerações estabelecidades neste 
trabalho, que a decisão do voto pode diferenciar-se a partir do momento que muda-se a escala de 
análise. Nos exemplos brasileiros, nossa hipótese é de que um mesmo eleitor possa mudar a sua 
maneira de votar ao passo que as eleições se diferenciam de locais para majoritárias.

É perceptível, a partir de estudos consolidados anteriormente que as escolhas eleitorais via 
identificação pessoal e por identificação partidária, se diferenciarão nas amostras futuramente 
analisadas. O fenômeno poderá ser explicado de imediato, em função por exemplo, da proximidade 
existente entre os candidatos e o eleitorado (para o caso das eleições municipais). No que tange 
a identificação partidária, esta, poderá ser observada nas eleições majoritárias, fenômeno com 
presença marcante de figuras partidárias e suas propostas políticas.

Diante disso, de maneira geral, o que apresentou-se nestas considerações, mesmo que 
brevemente, foram alguns indícios de que as escalas municipais e locais são relevantes para a 
abordagem do comportamento eleitoral, e desta forma, pode ser apropriada pela Geografia eleitoral 
como objeto de investigação.
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RESUMO. A territorialidade quilombola no espaço do Estado Nacional Brasileiro vem das lutas políticas dos movimentos 
negro e social no espaço e tempo, para o combate ao racismo e a efetivação de políticas de desenvolvimento social e 
econômico da população negra. Portanto, o reconhecimento e titulação dos territórios quilombolas conforme o Art. 
68 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórios (ADCT) da Constituição de 1988 passa a significar um 
novo ordenamento territorial nacional, e também traz novas hierarquias de acesso a terra porque a política para a 
regularização fundiária dos quilombos está centralizada na União. O Governo do Estado da Bahia, em 2009, por meio 
do Decreto 11.850 de 23 de novembro de 2009, instituiu a Política Estadual para Comunidades Remanescentes de 
Quilombo com a finalidade de identificar, delimitar e titular terras devolutas do Estado de que trata o Art. 51 dos Atos 
das Disposições Constitucionais (ADC) da Constituição Estadual de 1989. São instrumentos dessa política: os Planos 
de Desenvolvimento Social, Econômico e Ambiental Sustentável (PLANSEAS); e o Plano Plurianual-Participativo 
(PPA-P). A estrutura estadual tem conformidade com o Decreto Federal 4.887 de 20 de novembro de 2003, que 
trata da regularização das terras ocupadas pelas comunidades quilombolas conforme o Art. 68 do ADCT. O presente 
estudo integra a dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), que analisou a geopolítica do Estado brasileiro e a territorialidade quilombola na Bahia no 
século XXI. Trata-se de uma pesquisa dialética e sua metodologia se desenvolve através da análise da política pública 
de regularização fundiária dos quilombos pela União, a partir do Art. 68 dos ADCT e sua materialidade na escala do 
território do Estado da Bahia, com o Decreto 4.887/2003 e o Decreto Estadual 11.850/2009. A análise em escala 
geográfica compreende o período de 2003-2012, no espaço nacional e em território baiano o período de 2009-2012. Por 
fim, os dados produzidos na pesquisa apresentam contradições no espaço e tempo porque a gestão pública brasileira 
reflete diferenciação entre o programado e o efetivado, devido às estruturas e funções que sofrem transformações, 
mas as formas não têm mudanças e por consequência os processos. O resultado é que no Estado-Nação, a democracia 
não pode ser ainda princípio vivido para a população negra quilombola.

Palavras-chaves. Estado Nacional, Quilombo, Território, População Negra, Política. 

ABSTRACT. The quilombola territoriality within the Brazilian National State comes from the black political struggles 
and social movements in space and time, to the fight against racism and the effectiveness of policies for social and 
economic development of the black population. Therefore, recognition and titling of quilombola territories as Art. 
Acts 68 of the Transitory Constitutional Provisions (ADCT) of the 1988 Constitution means a new national land 
planning, and it also brings new hierarchies of access to land because the policy for regularization of Quilombo is 
centralized in the Union. Government of the state of Bahia, in 2009, through Decree 11 850 of November 23, 2009, 
established the State Policy for Remaining Quilombo Communities that identifies, defines and holds unoccupied 
land of the state mentioned in Article 51 of the Constitutional Provisions Acts (ADC) of the State Constitution of 
1989. These are instruments of this policy: Sustainable environmental, Economic, and Social Development Plans, 
(PLANSEAS); and the Participatory Multiannual Plan (PPA-P). The state structure is accordance with the Federal 
Decree 4887 of November 20, 2003, which deals of the occupied land regularization by the quilombola communities 
as Art. ADCT 68. This study integrates the dissertation submitted to the Graduate Program in Geography, Federal 
University of Bahia (UFBA), which analyzed the geopolitics of the Brazilian state and quilombola territoriality in 
Bahia, in the XXI century. It is a dialectical research and its methodology develops through the analysis of public 
policy for regularization of the Quilombo Union, from Art. ADCT 68 and its materiality on the scale of the territory 
of the State of Bahia, with Decree 4887/2003 and the State Decree 11,850 / 2009. The analysis in geographic scale 
covers the period from 2003-2012, the national space and of the Bahia territory in 2009-2012. Finally, produced data 
in research present contradictions in space and time because the Brazilian public management reflects the difference 

AS ESCALAS DE GESTÃO DAS POLÍTICAS TERRITORIAISEIXO V
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between the programmed and effected due to the structures and functions that undergo transformations, but the 
forms don’t have change and, consequently, the processes. The result is that the nation-state, democracy can’t still 
be lived principle quilombola black population. 

Keywords. National State, Quilombo, Territory, Black People, Politics.

A ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL NO ESPAÇO DO ESTADO NACIONAL 

A formação sócio-espacial do Estado Nacional brasileiro apresenta uma hierarquia em duas 
escalas que se diferença consolidação do espaço que se forma. Na primeira escala encontra-se 
a estrutura e a função com relações sócio-espaciais que constituem o Brasil Colônia, Império e 
República - que terá a invasão das terras dos povos Tupi e Guarani, a ex/apropriação do território 
e o tráfico de povos africanos como base de desenvolvimento. 

A apropriação das terras é o primeiro passo de sustentação da escravidão, do latifúndio, da 
produção de matéria-prima, assim como, determinantes para as relações entre o povo invasor e seus 
descendentes com a terra e o território nacional formado pelos povos africanos - população negra 
(traficados e escravizados), e, por fim, os imigrantes europeus e asiáticos (posseiro-assalariado). 
Para tanto, no processo se cria os limites e divisões do território nacional, para que depois de 
demarcado, sejam criadas as instituições representativas que irão consolidar o Estado Nacional. 

Os territórios quilombolas são a segunda escala, devido às espacialidades e temporalidades 
apresentadas nos processos político e econômico do Estado que se formou, assumindo o status de 
ameaça real ao centralismo e ao patrimonialismo dos séculos XVI ao XXI. Para tanto, no território 
do Estado Nacional está colocada à disputa pelo direito a terra pelos sujeitos políticos (quilombolas) 
e as representações institucionais do conservadorismo ao novo desenvolvimento, e as oligarquias 
que se consolidaram na instituição do latifúndio nos séculos que formam e assumem as instituições 
representativas do Estado. 

O estudo se aprofunda em espacialidade e temporalidade que se organizam na primeira 
década do século XXI, com a institucionalidade pelo Governo Federal do Decreto 4.887 de 20 de 
novembro de 2003, que cria os mecanismos administrativos para que se efetive a regularização 
fundiária dos territórios quilombolas, por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA) e o reconhecimento da identidade pela Fundação Cultural Palmares (FCP), assim 
como, a construção de planos de desenvolvimento dos territórios com a coordenação da Secretaria 
Especial de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR). 

No âmbito do Estado da Bahia é necessário saber como se reflete o Art. 68 dos ADCT. Depois 
de seis anos de aplicação da política em escala nacional, o Governo Estadual instituiu o Decreto 
11.850 de 21 de novembro de 2009, que regulamenta o procedimento para que as instituições 
estaduais realizem a identificação, discriminação e titulação dos territórios quilombolas, seguindo 
o decreto federal o qual propõe também que o governo estadual elabore planos territoriais por 
meio de políticas, programas e projetos para o desenvolvimento dos territórios no Estado. 
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O MÉTODO PARA A PESQUISA GEOGRÁFICA 

Santos (1978, p. 122) define que na pesquisa geográfica o espaço é o “conjunto de relações 
realizadas através de funções e formas que se apresentam como testemunho de uma história 
escrita por processos do passado e do presente”. Nesse sentido, as análises sobre o processo de 
formação e consolidação do Estado Nacional brasileiro passam pela complexidade com a qual o 
modo de produção capitalista europeu se desenvolveu na relação de apropriação e exploração de 
terras, territórios e pessoas nos continentes americano e africano por mais de quatro séculos. 

Dessa forma, o autor supracitado apresenta que o espaço é o testemunho e memória1 do 
modo de produção do espaço construído por coisas que são fixadas na paisagem desenvolvida ou 
criada, que se transformam numa forma durável em testemunho, que não se desfaz “paralelamente 
as mudanças de processos; ao contrário, alguns processos se adaptam às formas preexistentes 
enquanto que outros criam novas formas para se inserir dentro delas”. (SANTOS, 1978, p. 138)

Portanto, o testemunho ou memória do processo na escala do espaço geográfico brasileiro se 
desenvolve pela reflexão dialética e analítica da economia colonial2, o que se permite avançar sobre 
as espacialidades temporais entre o passado e o presente deste espaço em realidades atuais. E isso 
se dá em reconhecer que os arranjos sociais econômicos 3como citado: “tal arranjo é, a essência, 
o resultado de como se exprimem no âmago da instância econômica as forças produtivas como 
relação de produção” (MOREIRA, 1982, p. 52). Nesse contexto, as forças produtivas garantirão 
as formas e estruturas que irão ordenar e organizar o Estado brasileiro da sua origem ao que se 
consolidou como projeto de Estado-nação. 

Assim, Castro (2011) problematiza o uso da escala nos estudos geográficos4 ao questionar 
as abordagens e uso da escala cartográfica ao invés de uma escala geográfica, o que representa 
avanço primeiro conceitual e, por consequência, metodológico. Primeiramente, superando o 
limite e o esgotamento criado pelo uso excessivo da escala gráfica e depois pensar na escala como 
aproximação do real, não descartando todas as dificuldades que encontrarão, a questão é que a 
“noção de escala inclui tanto a relação como a inseparabilidade entre tamanho e fenômenos. Os 
experimentos científicos são obrigados a lidar com objetos, fenômenos e efeitos” que precisam de 
grande atenção porque vão se apresentar “cada vez mais micro e cada vez mais macro” (CASTRO, 
2011, p. 130). 

E, para que possa trabalhar na perspectiva da escala geográfica, por meio da dialética, as 
pesquisas precisam aprofundar-se no espaço e no tempo pelo conjunto de escalas provenientes dos 
fenômenos e das relações sócio-espaciais concebidas e vividas pelas populações, em específico. Para 
Santos (1978) o que irá compor a sociedade no espaço do Estado5, se empreende na compreensão 
1 Como diria Lefebvre (1958, p. 345) e, para repetir Morgenstern, é como a memória de um presente que foi. (Ibidem, p. 138)
2 Mello, 1991, passim.
3 A articulação do espaço geográfico com a instância econômica dá origem ao que chamaremos de “arranjos espaciais econômicos”. (MOREIRA, 

1982, p. 52)
4 Portanto, para o campo de pesquisa geográfica não há recortes territoriais sem significativo explicativo, o que há, muitas vezes, são construtos 

teóricos que privilegiam a explicação de fenômenos pertinentes a determinadas escalas territoriais. (Ibidem, p. 138:139)
5 O papel do Estado no que tange à organização do espaço, depende das atribuições que esta organização política pode reservar para si. Um Es-

tado “primitivo” ou uma organização política elementar preocupada com a distribuição da terra aos agricultores dispõe de um poder de decisão 
que só raramente ou muito pouco ultrapassa os dados da organização local do espaço [...] O Estado tem então que tornar suas funções mais 
complexas para ser capaz de disciplinar relações em níveis mais elevados [...]  Se o alcance da ação da organização política fosse limitado a um 
subespaço, ela não teria os meios para repercutir sobre outros espaços os efeitos dos impactos recebidos. Se, se adota a hipótese segundo o qual 
o Espaço-Estado constitui nível superior do arcabouço ou o sistema que inclui outros sistemas ou subsistemas parece difícil admitir que ele seja 
ao mesmo tempo o nível superior e o nível inferior da construção. (SANTOS, 1978, p. 188:189)
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do espaço como história e estrutura, sendo assim, a pesquisa passa por uma estratégia funcional 
que necessitará caminhar do passado para o presente, considerando o que se apresenta como 
visualização nas interações e funcionamento: “esses dois enfoques que nos levariam a caminhos 
diferentes, [...]quando o espaço é submetido a tal discussão. A conclusão que se chega é que a 
estrutura espacial é, também, o passado no presente”. (SANTOS, 1978, p. 151)  

Contribuindo com as observações e conceituações dadas sobre a escala geográfica por Castro 
(2011) e Santos (1978), Haesbaert (2006) contextualiza que a diferenciação entre as duas formas de 
interpretar a escala será fundamental porque os partidários da escala pela dimensão física a reduz 
pela “visão de espaço e tempo absolutos, homogêneos e estáveis”, já aos que defendem a escala 
pela sua dimensão relativa, mutável do real “veem o espaço e o tempo como relativos, instáveis e 
qualitativamente heterogêneos.” (HAESBAERT, 2006, p. 104)   

Reconhecendo a conceituação alicerce para as análises promovidas pela pesquisa, se 
percebe que o espaço geográfico brasileiro tem questões plurais e singulares que se apresentam 
no território-Estado, tendo em vista a escala dos territórios quilombolas que não cabem na condição 
de fragmentação do espaço. Sendo uma divisão territorial que ocorre pelo movimento do sujeito 
quilombola na sociedade e, por conseguinte, a efetividade constitucional do território, segundo 
Fonseca (2013, p. 175) “a divisão territorial não é sinônimo e nem corresponde necessariamente 
à fragmentação, pois esta última é um processo de integração competitiva no território”.

DIFERENTES EM ESCALAS: COMUNIDADES QUILOMBOLAS CERTIFICADAS 

O trabalho realizado pela FCP no período de 2004-2012 se dá por escalas diferentes, quando 
se observa os avanços provocados pela mobilização direta das comunidades quilombolas em buscar 
o seu reconhecimento perante o Estado porque a Certidão de Auto-Reconhecimento emitida 
pela Fundação, também, os colocam em outro nível de diálogo com as estruturas de poder que 
representam espacialidades e temporalidades que se observam nos Gráfico 1 e Figura 1,onde se 
vê que as formas não foram alteradas nas diferentes escalas. O que é importante ao processo, são 
as novas funções que serão dadas à identidade do ser sujeito quilombola em seu território e no 
diálogo com as gestões públicas municipais, estaduais e federal, ressignificando as relações de 
espaço de poder, pela identidade quilombola que irá garantir diferença e especificidade. 

O que vai representar no território do Estado da Bahia os oito anos de implantação do 
Decreto 4.887/2003? Como antes deste não havia o procedimento de certificação, os territórios 
que receberam os títulos não tinham a certidão como procedimento. 

Mas com o novo processo na escala nacional, o número de territórios saltou de 95 em 
2004, para 1748, em 2012, e os anos com maior número de emissão certidões são: 2006 com 404 
comunidades; e 2011 que são reconhecidas 197 comunidades. Na escala estadual, o número de 
certidões vai aprofundar a complexidade quando analisadas em conjunto ao número de territórios 
com título definitivo da terra. 

No entanto, neste processo de luta e conquistas na efetivação da política, o avanço no 
reconhecimento das comunidades serve para que os movimentos se organizem para efetivar 
outros pontos importantes que garantam o desenvolvimento social e econômico dos territórios. 
Mesmo sem a terra titulada. 
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Fonte: FCP, 2013 - Elaboração: Diosmar Marcelino de Santana Filho

Portanto, no Estado da Bahia, no período de 2004-2012, foram reconhecidas 421 comunidades 
quilombolas, sendo que no ano de 2004, só existiam 26 reconhecidas, assim, os oitos anos 
representaram avanço. Os anos que apresentam como maior referência no reconhecimento pela 
FCP são também os anos de 2006 com 113 comunidades reconhecidas e o ano de 2011 com 91 
comunidades. 

No Gráfico 1 também é possível notar o espaço da política em desenvolvimento conforme 
Castro (2012), ao ser visto o número de comunidades reconhecidas, em 2004, por escala no Brasil 
foram 95, na Bahia 26 e abrangem 12 municípios na escala estadual. Esses números quase que se 
repetiram. Em 2009, foram reconhecidas 98 comunidades, no Brasil, na Bahia 21, abrangendo 15 
municípios na escala estadual. 

Por fim, o que está evidente na análise ao processo de certificação das comunidades quilombolas 
no Brasil e na Bahia, é que o processo é decrescente na totalidade, conforme as linhas do gráfico 
e o que ocorreu em oito anos foi uma política que variou sobre a instabilidade, não sendo de 
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ascendência apresentando-se como conservadora, e se externando pela curva de encontro com a 
escala nacional, estadual e municípios, comparando-se os anos de 2004 e 2012.

PANORAMA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DAS TERRAS PARA QUILOMBOS NA BAHIA

Na análise sobre o processo de consolidação da política pública de acesso e direito a terra aos 
territórios quilombolas no espaço do Estado da Bahia, pode ter diversos tipos de compreensões e 
avaliações, isso se for levado em conta o Art. 68 dos ADCT da Constituição Federal de 1988, o Art. 

Figura 1 - Mapa das Comunidades Quilombola com Certidão de Auto-Reconhecimento por Município–Bahia, 2004-2012
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51 dos ADC da Constituição Estadual de 1989, assim, como os efeitos que podem ser produzidos 
pelo Decreto Presidencial 4.887/2003 na escala estadual. 

O conjunto de normas e atos produz pela complexidade da questão algumas mudanças nas 
estruturas, porém, as formas não tiveram grandes impactos quando foi analisada a política nacional 
em escala estadual no que se refere ao acesso e direito a terra.

Dessa maneira, os dados sobre regularização fundiária apresentam que o processo ainda 
depende de grandes debates não só nacionais, mas, principalmente, estadual, porque dos seis 
territórios quilombolas com títulos definitivos da terra, no período de 1988-2012, apenas dois 
tem participação direta de órgão da administração pública estadual. Esse dado será essencial para 
apresentar a contradição ao número de territórios com Certidão de Auto-Reconhecimento.

Outra questão que se apresenta é que os seis títulos não são para seis territórios quilombolas, 
mas sim para cinco territórios. Isso se deve ao processo realizado pela FCP e o Instituto de Terras 
da Bahia (INTERBA), no processo de discriminação das terras que eram da União e do Estado, 
na região do médio São Francisco. Portanto, no Estado, apenas os territórios de Mangal e Barro 
Vermelho, Rio das Rãs, Pau D’Arco e Parateca, Jatobá e Barra do Brumado são titulados, os territórios 
somam 20.789,12 ha, com cerca de oito comunidades e 1.737 famílias. 

Conforme vem sendo apresentado, isso ainda está longe do propósito da política de 
regularização fundiária estabelecida por atos constitucionais nas escalas nacional e estadual.

O que se deve avaliar é:qual a questão que entrava o processo de regularização fundiária na 
escala estadual, mesmo o governo tendo a constituição e as estruturas públicas de articulação e 
execução. Os números apresentados têm na essência o atraso e o não reconhecimento das diferenças 
e especificidades dos direitos a população negra quilombola.

Sobre essa questão é preciso atenção ao que apresenta Fanon (2002, p. 240), o processo 
histórico que levou a superação do colonialismo pelos colonizados, assim, não produzindo uma 
dicotomia sobre as diferenças e identidades, mas observando que são partes das lutas contemporâneas 
estabelecidas pelos povos para uma democracia em nações como o Brasil. 

Pois que, a missão do movimento quilombola se decide na luta da terra para quebrar o jogo 
com o colonialismo que se deve “ordenar todas as revoltas, todos os atos desesperados, todas as 
tentativas abortadas ou afogadas em sangue”. 

Portanto, fica claro que é preciso um olhar mais crítico sobre os números que se apresentam 
na política, visto que se trata de uma produção que não se desvincula dos acontecimentos sociais 
e históricos de formação do Estado Nacional, que mesmo no século XXI, cujo transcurso está 
dentro de relações escalares que irão dialogar sobre o que Fanon (2002, p. 241) apresenta sobre o 
colonialismo que se colocará no papel de não realizar as reformas que o atinge nos princípios ao 
elevar as aspirações das massas populares. 

Incluem-se como parte da compreensão sobre os avanços da política de regularização 
fundiária para os territórios quilombolas, os decretos de interesse social sancionados e os RTID 
publicados em processo de manifestação dos interessados sobre as terras em questão. O último 
estágio no processo de titulação dos territórios, cabendo a partir do momento que é sancionado 
pela Presidência da República ao órgão gestor, o INCRA realizar todos os procedimentos necessários 
para indenização e desapropriação da área para que seja por definitivo realizada a outorga do 
direito a terra em sua plenitude a população negra quilombola. 
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No período de 2009-2012, foram decretados como de interesse social dez territórios no 
Estado da Bahia, para realização do processo de titulação pelo INCRA, calculando que as terras 
em questões são de propriedade da União a partir dos estudos realizados pelo órgão, assim, como 
dados da Superintendência do Patrimônio da União (SPU), a espacialidade dos territórios envolvem 
onze municípios, numa territorialidade que representa 88.513,52 ha, beneficiando 1.562 famílias 
que estão localizadas em cerca de onze comunidades. 

Neste novo processo, o Território Quilombola de Pau D’Arco e Parateca garantem mais 
7.801,45 ha das terras, em 2006, envolvendo os municípios de Malhada e Palmas de Monte Alto. 
Assim, esse passa a ter os 41.680,00 ha, em 2010. Esse é o resultado do processo interno das 
comunidades nos territórios no tempo e espaço, e avança só no município de Malhada, o qual 
segundo os dados da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tem a área 
territorial de 2.008,353 km², com população estimada, em 2013, em 17.375 habitantes. Todavia, 
o território quilombola representa pouco mais de 20% da área total do município. 

Outro dado importante é a conquista da titulação do Território Quilombola de Jatobá, em 
2007, a área titulada inicial foi de 1.778,89 há.Com os novos estudos produzidos pelo INCRA e a 
SPU, foi possível garantir área total do território, em 2009, em 12.716,26 ha, e o território tem 
sua área em três municípios, Muquém do São Francisco, Sítio do Mato e Brejolândia. 

 Outro dado importante refere-se à espacialidade e territorialidade dos quilombolas, pois 
pela primeira vez sai da região do Médio e Sub-médio do São Francisco para avanço na política 
também na região da Chapada Diamantina com os territórios de Olhos D’Água do Basílio e Agreste, 
ambos no município de Seabra, assim, como na região do Recôncavo com o território de Salamina 
Putumuju em Maragogipe e o território de Danda6, na região Metropolitana de Salvador, no 
município de Simões Filho. 

Por fim, o período de 2009 a 2012, representa avanço para a política pública de regularização 
fundiária de territórios quilombolas em comparação com os períodos anteriores, porque mesmo não 
sendo o decreto definitivo, já representa mais que os últimos 20 anos de dever constitucional dos 
governos, além da perspectiva do avanço na política no Estado da Bahia. É importante lembrar que 
a soma dos hectares das terras tituladas e o decreto de interesse social para a titulação representa 
pouco mais de 0,19% do total da área do território do Estado da Bahia que é de 564.733,177 km². 

No período de 2005-2012, onze territórios quilombolas aguardavam a finalização dos 
processos técnico-administrativos e judiciais, que abrangiam nove municípios baianos. Sendo 
que, os Relatórios Técnicos de Identificação e Delimitação (RTID) seguem a desconcentração dos 
processos na região do São Francisco, alcançando regiões como o Norte do Itapicuru, Vitória da 
Conquista, além da Chapada Diamantina e Recôncavo. 

A questão a ser analisada é que a situação no Território Quilombola (que envolve as comunidades 
de Caonge, Dendê, Kalembá, Engenho, Ponte, Praia, Cacolé, Imbira, Coimbonfo, Tombo, Santiago 
do Iguape no município de Cachoeira, no Recôncavo) está longe de alcançar dez territórios para 
que saia o Decreto de Interesse Social, o que não quer dizer o título definitivo da terra. 

A publicação de decreto e interesse social e definitivo representa mais na política pública de 
regularização fundiária de terras do que para os territórios quilombolas, significando 75.352,64 

6 Conforme os dados do INCRA (2013) o Território Quilombola de Danda, recebeu em novembro/2013 o título definitivo da terra.
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ha, que envolvem trinta comunidades e cerca de 1.907 famílias. 
Na análise se vê uma concentração de territórios com RTID publicado nos municípios de 

Bom Jesus da Lapa no Médio São Francisco, Lagoa do Peixe, Da Volta, Lagoa das Piranhas, e, 
respectivamente, nos anos de 2006, 2009 e 2012 foram realizadas as publicações dos relatórios. 

A questão que se apresenta pode ser compreendida pelo processo de luta pelos territórios 
no Estado, que ganha conforme Silva (1999) no estudo realizado sobre a territorialidade de Rio 
das Rãs, do qual o processo no Médio São Francisco é o motriz para a luta em escala estadual, 
principalmente, no século XXI. Isso não quer dizer que as comunidades em outras regiões não 
estavam organizadas e articuladas para o enfrentamento e luta. A questão é que toda a vivência 
produzida na luta pelos territórios de Mangal e Barro Vermelho, Rio das Rãs e Jatobá estão na 
gênese da luta para a escala estadual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise realizada sobre o processo de regularização das comunidades quilombolas no espaço 
do Estado brasileiro apresenta para a pesquisa geográfica os processos, formas e estruturas que 
se dão na formação do Estado Nacional. 

E, por isso, os estudos precisam ser aprofundados sobre os efeitos que o avanço ou a paralisação 
da política pública podem representar ao processo democrático de efetivar os direitos da população 
negra quilombola a terra, conforme o art. 68 do ADCT da Constituição Federal de 1988, e o Art. 
51 dos ADC da Constituição do Estado de Bahia de 1989,para garantir a reivindicação histórica 
dos povos africanos e população negra cerceada do direito à liberdade por séculos, que com a força 
do trabalho em regime de escravidão construíram o Estado Nacional.  

Portanto, a espacialidade e territorialidade quilombola representam uma reparação do 
Estado com a população negra, mas o que se vê com os processos nas estruturas instituídas de 
representação do Estado, é que as formas precisam de mudanças porque os números da regularização 
fundiária no Estado da Bahia são vergonhosos quando se pensa em efetivação de política pública 
para o acesso à terra. As contradições só tendem a avançar quando são comparados os números 
de comunidades com Certidão de Auto-Reconhecimento em relação aos territórios quilombolas 
com título da terra. 

Assim, a atenção ao processo que se inicia no século XVI com o Quilombo de Palmares, tem 
na contemporaneidade o desafio de equação para o Estado brasileiro, e isso significa que é preciso 
um novo pacto federativo a partir do novo ordenamento territorial mais capaz de absorver as 
multi-territorialidades que se constituem no espaço em relações multi-escalares, não pensando 
para o latifúndio. Sem isso, não será possível alcançar a democracia e o desenvolvimento para 
todos, e, pior do que isso, o país estará distante de ser uma Nação.
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RESUMO. Partindo do arcabouço teórico da geografia urbana crítica contemporânea (ARANTES, 2002; VAINER, 
2002; CAPEL, 2006, 2007; SANCHEZ, 1999; PIRES, 2010), ancorados pelas análises de Milton Santos, David Harvey, 
Roberto Lobato Corrêa, no que diz respeito aos movimentos da sociedade/espaço urbano nas últimas cinco décadas. 
Este artigo tem como objetivos analisar os processos de transformação das políticas públicas em relação ao espaço 
urbano, nesta passagem dos planejamentos diretivos aos planos estratégicos no Rio de Janeiro. Assim como analisar 
os documentos atuais de gestão do território da cidade, intitulados, Plano Estratégico “Rio Pós-2016”, sendo aqui 
analisados seus dois volumes, correspondentes aos anos de 2009 – 2012 e 2013 – 2016, dando ênfase as questões 
relacionadas aos transportes e projetos de mobilidade urbana. Por fim, este trabalho pretende posicionar-se através 
da ciência geográfica, dentro das disputas teóricas e práticas a respeito das decisões e políticas territoriais urbanas. 
Para além de uma aproximação permanente do conhecimento codificado/científico com a maior gama de atores 
sociais presentes na cidade.

Palavras-chave. Planejamento Estratégico, Gestão territorial, Cidades globais, Mobilidade urbana.

ABSTRACT. Based on the theoretical framework of contemporary critical urban geography (Arantes, 2002; VAINER, 
2002; CAPEL, 2006, 2007; SANCHEZ, 1999; PIRES, 2010), anchored by analysis of Milton Santos, David Harvey, 
Roberto Lobato Corrêa, as far respect to the movements of society / urban space in the last five decades. This article 
aims to analyze the processes of transformation of public policies in relation to urban space, in this passage of directors 
plans to strategic plans in Rio de Janeiro. Well as analyze current management documents the city territory, entitled, 
Strategic Plan “Rio Post-2016,” being here analyzed its two volumes for the years 2009 to 2012 and from 2013 to 2016, 
emphasizing issues related to transport and urban mobility projects. Finally, this paper seeks to position itself through 
geographic science, within the practical and theoretical disputes about decisions and urban land policies. In addition 
to a permanent approach of encoded / scientific knowledge with the wider range of social actors present in the city. 

Keywords. Strategic planning, Land management, Global cities, Urban mobility.

INTRODUÇÃO

A cidade do Rio de Janeiro, representa atualmente uma das grandes vitrines globais no que 
diz respeito à captação de recursos financeiros a serem investidos no seu território, assim como 
nas questões de city marketing e as cidades-empresas, ligadas a uma competição global de venda 
das “marcas” que se tornaram os próprios espaços urbanos destas grandes cidades.

Um cenário de grandes investimentos nos confere uma série de possibilidades de análise 
das transformações que decorrem dos projetos elaborados na prática por este grande volume de 
capital. Em um contexto global de crise financeira nos países centrais (Norte Global) desde 2008, 
os investimentos vão se deslocando para “novos” mercados promissores, por diversos motivos, 
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incluindo estes serem menos regulamentados tanto politicamente, quanto no que tange a economia 
e o próprio ambiente, sendo assim, lugares com uma instabilidade social mais elevada. 

É neste contexto econômico global que o Rio de Janeiro lançou suas candidaturas para receber 
eventos como os da FIFA, do COI e de outras entidades transnacionais. Uma série de políticas públicas 
(planos estratégicos) voltadas para o território da cidade, se apresentam como facilitadores destes 
movimentos de competição entre as cidades de “livre mercado”, ou seja, dinâmicas neoliberais. Por 
estas políticas estarem sempre nas mãos dos governantes e quase sempre em direção contrária dos 
interesses dos cidadãos, já que em suma, foram todas elaboradas a partir de técnicos e gestores, 
com uma preocupação quase inexistente em relação aos reais interesses dos moradores da cidade.

Este artigo tem como principal objetivo analisar os documentos atuais de gestão da cidade, 
intitulados Plano Estratégico “Rio Pós-2016”, elaborado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, sendo 
aqui analisado os dois volumes, o primeiro que se refere ao período entre 2009 – 2012 e outro 
que refere-se aos anos de 2013 – 2016. Dando ênfase às questões relacionadas ao transporte e às 
obras de mobilidade urbana.

SUPORTE TEÓRICO

A ciência geográfica se apresenta como um dos maiores campos científicos com potencial 
para pensarmos as cidades contemporâneas e sua multiplicidade de redes, de fixos, fluxos, ou seja, 
suas dinâmicas e estruturas cada vez mais complexas. Um dos principais trunfos da geografia é 
justamente sua abrangência interdisciplinar, sem que se perca seu objeto específico de estudo, que 
são os territórios, lugares, as paisagens, as redes, ou seja, o espaço geográfico.

Podemos então percorrer basicamente dois caminhos geográficos,  o primeiro enquanto 
profissionais necessários nos processos oficias/legais nos gabinetes das prefeituras, ministérios, 
secretarias, responsáveis  pela elaboração/revisão de planos, políticas e demais documentos e ações 
referentes ao ordenamento do território (TOMÉ & REIS, 2001). E por outro lado, analisar a partir 
do nosso referencial teórico que também se mostra interdisciplinar e que nos permite decodificar 
de maneira crítica as dinâmicas de organização e (re)produção do espaço geográfico e neste caso, 
do espaço urbano (CARLOS, 2008). 

São estas análises críticas do espaço urbano próprias do arcabouço teórico da geografia que 
este artigo tem como objetivo principal, a partir do tema proposto. Tendo em vista também a 
oportunidade de saltar aos olhos ações, estratégias que vão de encontro ao nosso fazer geográfico. 

Destarte é importante concebermos a cidade em uma sociedade tecnológica/informacional, 
enquanto lócus privilegiado de (re)produção do capital, sendo o espaço urbano o aglomerado de 
fixos e fluxos que permitem a circulação de produtos, mercadorias, homens, ideias em velocidades 
extremas, o que nos traz a noção de uma compressão espaço temporal cada vez mais real entre 
determinados espaços globais (SANTOS, 2012; HARVEY, 2009). A partir desta dimensão da cidade 
contemporânea enquanto espaço central na lógica capitalista flexível, Milton Santos acrescenta:

A cidade é um grande meio de produção material e imaterial, lugar de consumo, nó de 
comunicação. Por isso, o entendimento do processo global de produção não se contenta com 
a mera economia política, nem se basta com a Economia Política da Urbanização, exigindo 
uma Economia Política da Cidade. (SANTOS, op. cit., p. 114)



PLANO ESTRATÉGICO “RIO PÓS-2016”. ANÁLISE SOBRE AS POLÍTICAS DE DESENVOLBIMENTO... 1151

diagramação: letra1@editoraletra1.com

Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 1149-1163. ISBN 978-85-63800-17-6

Em relação a esta economia política da cidade que se refere Milton Santos, traduzimos como 
a necessidade de entendermos as forças produtivas e suas maneiras de reprodução por meio de 
investimentos público e/ou privados. Primeiramente a aglomeração na cidade de todo o trabalho 
acumulado em infraestruturas pretéritas, assim como sua dinâmica de trabalho ativa, faz desses 
espaços urbanos verdadeiros indutores de meios coletivos de socialização da produtividade e esta 
socialização se apresenta de diversas formas,  inclusive, como contraditória. Seguindo ainda  o 
pensamento de Milton Santos sobre estas socializações urbanas de produção:

A socialização propiciada por uma rede diferenciada de firmas e agente à disposição dos 
processos produtivos complexos da cidade facilita o consumo até nas camadas mais pobres, 
possibilitando a inserção na economia urbana de um número crescente de pessoas. (SANTOS, 
op. cit., p. 116)

É a partir dos diferentes agentes, processos, em diferentes escalas dentro da cidade e entre 
estas, que vão se dar os processos avançados de reprodução capitalista, onde agentes como o 
Estado (em seus diferentes níveis de governança), as empresas, os capitais industriais, e outros, 
vão traçar suas linhas de ação e seus projetos. Em nossa sociedade capitalista, a socialização das 
forças produtivas de um meio urbano não se dão de forma harmoniosa, existindo total desiquilíbrio 
nestas relações. A socialização capitalista é um conceito que vai embasar este desequilíbrio e 
elucidar seus principais agentes, diz Santos a este respeito:

A socialização capitalista é, pois, e sobretudo, um processo de transferência de recursos da 
população como um todo para algumas pessoas e firmas. Trata-se, como dito antes, de um 
processo seletivo, que atinge diferentemente os atores econômicos, o que faz do Estado um 
motor de desigualdades, já que, por esse meio, favorece concentrações e marginalizações. 
(SANTOS, op. cit., p. 118)

Vamos buscar compreender por meio das políticas públicas, planos estratégicos em vigor, 
e outros mecanismos de atuação, como se posiciona e se articula o Estado, que é de longe o ator 
com maior complexidade e escalas de atuação dentro do espaço urbano. Neste caso, trabalhando 
na escala do município, sem perder de vista as relações com as demais estâncias de poder público. 
Sobre a atuação do Estado na (re)produção do espaço urbano, nos escreve Roberto Lobato Corrêa 
que “a multiplicidade de papéis também se efetiva na rede urbana. Tanto nessa escala como na do espaço 
intraurbano estabelecem-se relações com outros agentes sociais, como empresas, industrias e de consultora, 
bancos, empreiteiras, universidades e proprietários de terra. Nessas relações entram em jogo mecanismos 
de negociação, cooptação clientelismo, aos quais a corrupção não é estranha.” (CORRÊA, 2009: 46)

Caminhando em direção as estratégias contemporâneas de cidades globais, como o Rio 
de Janeiro. Buscamos conceituar as ideias de plano estratégico, aliados a conceitos como city 
marketing,  em “modelos” de projetos e planos em cidades globais, como Barcelona ou em menores 
cidades como Bolonha e Florença na Itália. (ARANTES, 2002; VAINER, 2002;  CAPEL, 2006, 2007; 
SANCHEZ, 1999; PIRES, 2010).

A princípio, nos mais variados campos da ciência onde a cidade é pensada enquanto objeto a 
ser analisado e transformado, o colapso do paradigma da modernidade, que se sustentou por quase 
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todo século XX, se torna evidente. Arquitetos, urbanistas, geógrafos, sociólogos,  que pensam a 
cidade vão pautar em seus estudos contemporâneos uma série de novas abordagens que mostram os 
movimentos atuais de atuação destes profissionais em relação as questões dos espaços das cidades.

Analisando as diferentes gerações de planos urbanísticos, para este período, que foca 
basicamente nas gerações que transformaram as cidades na lógica moderno/funcional que visavam 
dinamizar a produtividade da cidade a partir da racionalização do espaço urbano, até a geração atual, 
chamada “terceira geração” que ao contrário da primeira, busca realçar dimensões como a cultura, 
visando uma nova dinamização e produtividade, pautados no modelo de “cidade-empreendimento”, 
numa lógica gestora do espaço urbano, baseado na imagem, na informação e nas redes. A autora 
Otília Arantes nos esclarece a respeito da dita “terceira geração” urbanística:

Por terceira geração Venuti compreendia as iniciativas que na Itália se contrapunham ao 
urbanismo dos anos 1970, que, ainda em nome do Estado Social, estava resvalando, em seu 
ímpeto expansionista e meramente quantitativo, na simples especulação imobiliária de sempre. 
O novo planejamento – hieraquizador e intensivo, sendo de oposição, se apresenta como 
transformador e “reformista”. Voltava-se assim, segundo o autor (Venuti) – ao menos na Itália 
-, a uma visão global da cidade à procura de uma melhor resposta à nova fase de capitalismo 
flexível e predominância do terciário. (ARANTES, 2002, p. 18)

Neste momento, este discurso passa a ser dominante, e é esta visão que será encontrada 
em diversos autores que vão trabalhar a cidade enquanto marketing. Ainda utilizando a autora 
Otília Arantes, a respeito do surgimento do paradigma estratégico em detrimento do urbanismo 
moderno, onde este último já se encontrava desacreditado em relação a situação das cidades depois 
de 30 anos de crescimento no pós-guerra:

O planejamento convencional, a utilização de planos e regulamentos para guiar o uso do solo pareciam 
cada vez mais desacreditados. Em vez disso o planejamento deixou de controlar o crescimento urbano 
e passou a encorajá-lo por todos os meios possíveis e imagináveis. Cidades, a nova mensagem soou em 
alto e bom som, eram máquinas de produzir riquezas; o primeiro e principal objetivo do planejamento 
devia ser o de azeitar a máquina. O planejador foi-se confundindo cada vez mais com o seu tradicional 
adversário, o empreendedor. (ARANTES, 2002, p. 21)

Este novo modo de fazer política urbana, voltado mais para as necessidades do capitalismo 
flexível, em rede, globalizado, vai reforçar as ideias do Milton Santos expostas anteriormente, 
onde cada vez mais são agravadas práticas como a seletivização das políticas referentes aos espaços 
urbanos, a privatização de espaços públicos, a competitividade entre os lugares:

Em nome da estabilidade, do equilíbrio da balança comercial e de pagamentos, do crescimento 
e da competitividade, o planejador é, cada dia, convidado a encontrar os meios e as formas 
de transformar o Espaço Urbano, de modo a permitir que as firmas mais poderosas possam 
melhor utilizá-lo em seu próprio proveito. (SANTOS, 2012, p. 130)

Esta apropriação privada da cidade, dos espaços urbanos, que Milton Santos chama de 
capital geral, vai ser o objetivo crucial do planejador estratégico, que vai pensar a cidade para as 
grandes firmas e demais atores que, aliadas aos organismos estatais de planificação, vão buscar fazer 
render ao máximo os lucros, a mais-valia dentro da cidade. Uma produção de riquezas que por 
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outro lado, e também por se utilizar de algo que é ou deveria ser um bem comum enquanto algo 
privativo, que esta produção de riquezas gera também, um empobrecimento planejado, de áreas 
da cidade que não são dotadas deste capital geral, deixando assim uma infinidade de atores sem 
voz, sem possibilidades de usufruírem de toda capacidade tecnológica, inovadora, estratégica, da 
cidade. Neste sentido, o planejamento estratégico é sobretudo uma ideologia, ao invés de teorias 
e práticas a respeito da cidade, afinal, citando Milton Santos:  

de teoria tem apenas a forma, não é baseada na realidade vivida, e o resultado de sua aplicação 
é o oposto de suas promessas. Sendo ideologia, porém, é responsável pela construção de novos 
espaços e pela reformulação do espaço urbano atual. (SANTOS, op. cit., p. 132)

Por trás desta nova ideologia estratégica, que busca desenvolver a cidade a partir de atores 
globais, hegemônicos que quase sempre não levam em consideração a vivência das populações que 
vivem nos espaços urbanos onde seus projetos vão transformar, que surge o “modelo Barcelona”, 
que na visão dos autores que trago, não passa de outra ideologia, afinal, este empresariamento 
das cidades não surge em Barcelona. (ARANTES, 2000; CAPEL, 2006, 2007; PIRES, 2010).

Em seu artigo intitulado “De nuevo el modelo Barcelona y el debate sobre el urbanismo 
Barcelonés”, Horacio Capel traz o debate do seu livro “El Modelo Barcelona. Un examen crítico” a 
partir de algumas críticas como as de Oriol Bohigas, arquiteto que foi delegado de urbanismo do 
ayuntamento de Barcelona entre 1980 e 1984, que nos dizeres de Capel, além de darem um parecer 
positivo ao livro, apesar de tecer críticas construtivas em alguns pontos, mostram a importância 
dos geógrafos nos debates referentes ao urbanismo, ordenamento do território (CAPEL, 2006).

Se os autores divergem seus pensamentos em diversos pontos deste debate, em relação 
à imposição de um “modelo Barcelona” ambos concordam que este não existe, senão enquanto 
uma ideologia/metodologia que não surge em Barcelona, mas que ganha destaque publicitário e 
político. Capel escreve sobre a crítica de Bohigas:

Bohigas reconece, de todas maneras, que no debería hablarse del “modelo Barcelona”, y que se 
ha podido utilizar la expresíon “para conseguir facilmente prestígios publicitários o soporte 
político.” Lo que seguramente es certo, y es precisamente una de las cuestiones que se plantean 
en el libro. (CAPEL, 2006, p. 2)

Acerca do processo/métodologia de Barcelona que Bohiga analisa a partir do livro de Horacio 
Capel, vamos nos ater apenas ao primeiro ponto, que serve como base para exemplificar os 
objetivos dos planos estratégicos e suas contradições aparentes. A primeira ação do método que 
escreve Bohiga se trata da “accíon basada en el proyecto del espacio publico como lugar urbano y 
colectivo por excelencia.” Se por um lado Capel concorda com estas transformações que forneceram 
a Barcelona novos e remodelados espaços urbanos, de fato coletivos e de extrema importância para 
a vida urbana. Porém, ressalta nas sutis privatizações destes espaços públicos, ou a aparição de 
bairros fechados, onde o espaço publico é inexistente, já que a apropriação do espaço é seletiva e 
controlada. Outros seis pontos são explorados do que Bohiga acredita ser as ações fundamentais 
do processo por qual atravessou (ou atravessa) Barcelona desde a redemocratização da política, 
consequentemente da cidade e do seu espaço urbano (CAPEL, 2006; 2007).
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Esta ideologia do “modelo Barcelona” tem sido exportada exacerbadamente para outras 
cidades, inclusive na América do Sul, exemplos como Buenos Aires e o Rio de Janeiro, que é a 
cidade questão deste trabalho vão nos trazer elementos interessantes para expormos o quanto a 
ideologia da estratégia global no que diz respeito as políticas públicas urbanas vão afetar os espaços 
públicos destas cidades e principalmente, a vida de seus moradores e quando estas políticas são 
importadas para cidades de países com urbanizações mais recentes, velozes e contraditórias como 
no caso do Brasil e Argentina, seus resultados são mais catastróficos do que exemplares.

Neste sentido, trazemos para o debate três autores que atuam diretamente no espaço urbano 
do Rio de Janeiro, Carlos Vainer, Hidenburgo Pires e Fernanda Sanchez, em trabalhos que analisam 
as políticas e planos estratégicos da cidade do Rio de Janeiro, em relação aos planos em que estes 
se basearam, seus interesses, consequências e possibilidades.

Assim como Otilia Arantes que assinalou as contradições no discurso dos planejadores 
estratégicos que buscavam dar à cidade uma gestão empresarial competitiva, o professor Carlos 
Vainer vai levantar o debate do incentivo dos planos estratégicos no Brasil, sobretudo no Rio de 
Janeiro. Escrevendo sobre produtividade e competitividade enquanto a nova questão urbana, 
Vainer nos esclarece:

O modelo vem sendo difundido no Brasil e na América Latina pela ação combinada de diferentes 
agências multilaterais (BIRD, Habitat) e de consultores internacionais, sobretudo catalães, cujo 
agressivo marketing aciona de maneira sistemática o sucesso de Barcelona. (VAINER, 2000, p. 75)

No discurso de autores como Jordi Borja, Manuel Castells, Manuel de Forn, citados por Carlos 
Vainer, aparece claramente a visão de espaço urbano e cidade que estes esperam transformar, 
planejar e desenvolver. Mas antes, o autor ainda faz menção a Harvard Business School, onde fora 
desenvolvido o planejamento empresarial, que viria a ser inspiração central para o planejamento 
estratégico, que deve ser um trunfo para os governantes locais, já que as cidades estariam submetidas 
às mesmas lógicas, condições e desafios de uma empresa (VAINER, 2000.). O autor então cita 
Borja e Castells em passagens que confirmam este pensamento empresarial para as cidades e seus 
governos.

Para Borja, “as cidades se conscientizam da mundialização da economia e da comunicação” e, 
em conseqüência, “se produz crescente competição entre territórios e especialmente entre seus 
pontos nodais ou centros, isto é, as cidades” (Borja, 1995, p. 276). Em Castells é ainda mais 
clara a ênfase na caracterização da démarche estratégica como uma imposição do ambiente de 
concorrência, inclusive interurbana, incerto e instável:
A flexibilidade, globalização e complexidade da nova economia do mundo exigem o desenvolvimento 
do planejamento estratégico, apto a introduzir uma metodologia coerente e adaptativa face à 
multiplicidade de sentidos e sinais da nova estrutura de produção e administração (Castells, 
1990, p. 14 - grifo do autor).” (VAINER, 2000, p. 76)

Estes mesmos autores foram os consultores contratados pela prefeitura do Rio de Janeiro 
para estabelecerem as metas, objetivos, diagnósticos a respeito da posição do Rio de Janeiro nesta 
arena global de competição entre as cidades-empresa. O discurso de produtividade, de fluxos e 
conexões, de investimentos principalmente estrangeiros, simplesmente faz sumir toda a pobreza, 
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a segregação urbana, a violência urbana, o abandono dos espaços públicos. Estes quando aparecem, 
surgem como entraves a venda da cidade, como problemas que não devem ser solucionados por 
serem responsáveis pelo caos social que vivemos, mas sim porque são peças que entravam os 
processo de compra e venda da cidade. (VAINER, 2000.)

A preocupação com a imagem atinge seu paroxismo entre os estrategistas carioca-catalães 
quando o diagnóstico aponta como um dos problemas a “forte visibilidade da população de 
rua” (Plano Estratégico do Rio de Janeiro, p. 50): a miséria estrategicamente redefinida 
como problema paisagístico (ou ambiental)’ […] A transfiguração da pobreza em ambiente 
foi explicitamente formulada pelos catalães, quando incluíram no que chamam de entorno 
social “o peso da pobre- za”. Os pobres são entorno ou ambiente pela simples razão de que não 
se constituem, nem os autóctones, nem os virtuais imigrantes, em demanda solvável. Em 
todos os níveis, tanto do ponto de vista concreto (infra-estruturas, subsídios, favores fiscais, 
apoios institucionais e financeiros de todos os tipos) quanto do ponto de vista da imagem, não 
resta dúvida: a mercadoria-cidade tem um público consumidor muito específico e qualificado. 
(VAINER, 2000, p. 82)

A professora Fernanda Sánchez, que publica diversos trabalhos a respeito dos processos de 
“city-marketing” que estão em curso pelas cidades por todo o mundo, vem trazer elementos que 
nos ajudam a fundamentar ainda mais esta valoração da cidade enquanto produto(s), imagem 
e gerenciamento empresarial por parte dos gestores públicos, estes por sua vez, ancorados, 
subordinados, aliados aos atores hegemônicos, através de parcerias publico-privado, que é 
basicamente a forma de investimento dos planos estratégicos. A autora elenca os processos da 
globalização e suas variadas consequências, como os impulsionadores desta nova fase de planos 
e políticas urbanas. Os intensos fluxos das redes globais, seus atores hegemônicos com grande 
fluidez pelos mercados, territórios, vão aumentando ainda mais as possibilidades de localização 
e desenvolvimento dos setores produtivos pelo mundo, sendo a cidade os principais nós dessas 
infinitas redes, são estas que vão disputar estas possibilidades de desenvolvimento. O que vai 
ocasionar o que alguns autores chamam de “guerra dos lugares” (ALESSANDRI, 1996, p.39; 
SANTOS, 1996, p. 197 apud SÁNCHEZ, 1999).

Por fim, a contribuição de um dos trabalhos do geógrafo Hindenburgo Pires, que desenvolve 
diversas pesquisas em torno das questões urbanas contemporâneas para a cidade do Rio de Janeiro, 
busca analisar as relações entre os planos estratégicos que foram desenvolvidos no Rio de Janeiro 
pós 1990, com o modelo catalão, de Barcelona. Neste caso, o autor traça uma periodização dos 
planos e políticas urbanas que deram cabo na cidade do Rio de Janeiro. Esta periodização proposta 
pelo autor é ancorada em pesquisas de outros autores como Ermínia Maricato, Flávio Villaça e 
Vera Resende, e pode ser resumida, de acordo com Pires:

é possível efetuar uma periodização da história do planejamento urbano no Brasil, subdividindo a 
em três grandes fases: a primeira, de 1875 a 1930, caracterizada pelos planos de melhoramentos 
e embelezamento; a segunda, de 1930 a 1990, período representado por investimentos em 
obras de infraestrutura, e também caracterizado pelo predomínio dos planos diretores e pelo 
discurso de planejamento; e a terceira, a partir de 1990 até os dias atuais, representada pelo 
surgimento dos planos ou planejamentos estratégicos em oposição aos diretores. (PIRES, 
2010, p. 9)
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Nesta pesquisa, nos interessa a última fase da periodização proposta por Pires, que está em 
curso até o momento, posta em prática a partir dos 1990 do século passado, onde os conceitos 
de “city marketing”, “gestão empresarial da cidade”, “competitividade”, “gentrificação” saltam 
aos olhos, tanto dos atores hegemônicos que planejam a cidade estratégicamente para espoliar o 
espaço urbano, tanto para os atores subalternizados que lutam contra esta lógica empresarial de 
gestão do território da cidade. Por fim, sobre estas políticas estratégicas contemporâneas do Rio 
de Janeiro que vamos nos debruçar a seguir, o professor Hindenburgo Pires setencia: “A proposta 
de elaboração do Plano Estratégico transformou-se em um ideário discursivo hegemônico, que 
completará, em 2016, vinte e três anos de políticas e intervenções urbanas e unilaterais.” (PIRES, 
2010, p. 10). 

ESTUDO DE CASO

Para entendermos melhor estas políticas territoriais contemporâneas é necessário revisitarmos 
algumas décadas atrás, os movimentos que se passavam na cidade do Rio de Janeiro. Basta que 
voltemos a década de 80 do século XX, tempos em que a redemocratização do país e as diversas 
lutas sociais, inclusive de reforma urbana, se mostravam ativas na disputa pelo que viria ser a 
Constituição Cidadã de 1988. A partir desta nova constituição, as grandes cidades e não só estas 
passaram a ser obrigadas a elaborar planos diretores e outros mecanismos de gestão dos territórios 
urbanos que se apoiassem de fato na construção coletiva da cidade, em busca da coesão social, a 
máxima da “gestão democrática da cidade”. 

Na cidade do Rio de Janeiro, o processo foi mediado pela SMDU e ocorreram desde o final da 
década de 80 diversas reuniões com grupos específicos de movimentos populares como a FAMERJ 
e a FAFERJ, assim como o Instituto dos Arquitetos do Brasil. Diversos GTs foram elaborados e os 
debates se deram de forma bastante tensa durante o projeto. Já que a inexperiência em debate 
público e as gritantes contradições sociais eram as marcas deixadas pela recente ditadura militar 
no país. 

Apesar de aprovado em 1992, o plano foi posto de lado pelos governos que o sucederam. 
Cesar Maia, prefeito a partir de 1993, tendo seu último ano de mandato em 2008 (intervalo com 
Luis Paulo Conde 1997 – 2000, companheiro de Cesar Maia), simplesmente negligenciou o plano, 
que havia tido como resultado dos GTs que a prioridade seria a habitação social na cidade, em 
contrapartida, a gestão da cidade foi feita através dos Planos Estratégicos. No início dos anos 2000, 
o Estatuto da Cidade1 foi aprovado o que fez com que o PD-92 fosse obrigatoriamente revisado, 
porém, esta se deu a partir de verdadeiros embates políticos, sem qualquer possibilidade de uma 
revisão ampla e participativa, ou seja, um descaso com a política de ordenamento territorial em 
vigor. Assim como o atual prefeito, Eduardo Paes (2009 – atual), também aliado de Cesar Maia,  
o método do Plano Estratégico ainda é utilizado, em detrimento do Plano Diretor, que visava dar 
a cidade do Rio, um poder de decisão democrático, com participação e cidadania (NUNES, 2010).

Outro autor que já fora anteriormente citado também tece críticas a esse movimento de 
engavetamento do Plano Diretor em detrimento da utilização do Plano Estratégico da Cidade do Rio 

1 Lei 10.257/2001 que refere-se aos temas relacionados as políticas urbanas no Brasil, visando atribuir um caráter mais participativo e cidadão 
as gestões territoriais, assim como ratificar a importância da função social da propriedade.
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de Janeiro, que foi elaborado a partir de um acordo com a Associação Comercial do Rio de Janeiro 
(ACRJ) e a Federação das Indústrias (FIRJAN), e visava descartar os processos participativos, 
além de diversos outros pontos necessários em uma visão cidadã e comprometida de cidade, que 
foram consolidados com a implementação do Plano Diretor (PIRES, 2010). Neste sentido, o autor 
completa:

A consolidação do PECRJ apressou o engavetamento e a não obediência das normas 
constitucionais da promulgadas pelo poder público federal, através da Constituição Brasileira 
de 1988. [...] Com a PECRJ, uma clivagem de forças ou ‘uma nova coalização de poder local’ 
assume o controle dos instrumentos de gestão pública e passa a administrar a cidade como 
uma grande empresa, gerenciada pelo consórcio mantenedor, composto por 46 empresas e 
associações empresariais. (PIRES, 2010, p. 8, 9)

Este movimento realizado pelo PECRJ, culminou em diversos projetos que não saíram do 
papel e quando saíram não eram concretizados por completo, em relação a atração de eventos 
globais, apenas os Jogos Panamericanos 2007 foram realizados na cidade, sendo a candidatura 
as Olimpíadas de 2012 um fracasso, já que Londres ganhou o certame para sediar este evento. 

Em 2009, com os anúncios de que a cidade do Rio de Janeiro sediaria eventos como a Copa 
do Mundo de Futebol de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, a prefeitura anuncia o PEPRJ (Plano 
Estratégico da Prefeitura do Rio de Janeiro), este Plano Estratégico mais recente, é o objeto de 
estudo central deste trabalho. São dois volumes até o momento, o primeiro que abarca o período 
entre 2009 – 2012 e o segundo que refere-se aos anos de 2013 – 2016. Para além destes, vale a 
análise dos documentos da FIRJAN, intitulados Rio Decisão, também em dois volumes, um para 
2012 – 2014 e outro para 2014 – 2016, que correspondem as aspirações das Indústrias dentro do 
cenário econômico global que segue na Capital Fluminense.

Neste artigo, o foco se dará em torno das questões relacionadas ao cenário da mobilidade 
urbana e dos transportes públicos dentro destes documentos e das políticas públicas (projetos e 
metas) abarcadas por este Plano Estratégico. Em primeiro momento, a respeito do volume referente 
aos anos de 2009 – 2012 do Plano Estratégico, o professor Hindenburgo Pires faz uma análise das 
metas relacionadas a infraestrutura e transportes para os anos em questão. 

A questão principal é saber quais os valores envolvidos nestas metas, porque certamente 
são bastante desproporcionais, já que os investimentos destinados aos Projetos: Porto e 
Bairro Maravilha, TransOeste e Túnel da Grota Funda, representam quase 85% de todos os 
investimentos previsto no Plano Estratégico, os investimentos previstos para área social, 
estão próximos aos 9 por cento.  Partindo dessas informações fornecidas pelo PEPRJ, às 
afirmações efetuadas por Carlos Vainer (2009, p. 04) não são proféticas ou pessimistas, são 
verídicas: “Sabemos desde já quem serão os ganhadores – as grandes empreiteiras, os grandes 
proprietários de terras da Barrada Tijuca, que terão seu patrimônio fundiário valorizado 
pelos investimentos bilionários. Enquanto isso, os perdedores também já são conhecidos, 
e permanecerão desprovidos de transporte naquelas áreas onde reside a imensa maioria da 
população de nossa cidade - Zona Norte, subúrbios, Baixada fluminense e Grande Niterói. O 
legado, já sabemos de antemão: uma vez mais a socialização dos custos e a privatização dos 
benefícios. (PIRES, 2010, p. 11)
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Dando continuidade a estes autores, vale acrescentar ao debate as metas e projetos apresentados 
no segundo volume do Plano Estratégico da Prefeitura do Rio de Janeiro, referente aos anos de 
2013 – 2016. Neste documento, para o setor dos transportes, são anunciados os seguintes projetos: 
A continuidade do Bilhete Único Carioca (projeto de subsídios de passagens que permite aos 
usuários dos transportes públicos utilizar mais meios de transporte em determinado tempo por 
uma única tarifa), a modernização da frota de ônibus*, TransOeste*, TransCarioca*, TransOlímpica*, 
TransBrasil*, VLT do Centro*, Projeto de Transporte Aquaviário, Tráfego Inteligente, Plano de 
Mobilidade Sustentável e o Rio Boa Praça2. Cabe incluir o projeto Rio Capital da Bicicleta, que está 
incluso nos projetos para o meio ambiente e sustentabilidade, mas estão diretamente ligados ao 
setor dos transportes. Analisando as metas que estes projetos visam alcançar, estão algumas como:

• Melhorar a mobilidade na cidade, expandindo e modernizando o sistema estrutural de 
transportes de alta capacidade a partir da implantação de corredores expressos no modal 
rodoviário.

• Racionalizar o sistema de transportes públicos através da reorganização e integração 
físico-tarifária deste sistema.

• Melhorar a fiscalização e a gestão dos sistemas de transporte público através do uso da 
tecnologia. (PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2013, p. 79)

Todas estas metas estão relacionadas diretamente com um único modal de transporte público, 
o rodoviário, que através da Fetranspor (Federação das Empresas de Transportes de Passageiros 
do Estado do Rio de Janeiro) comanda um monopólio que rege o sistema de transporte público da 
cidade, os outros modais como o ferroviário (trem/metro e mais recentemente o VLT que chega 
ao Centro), não são suficientes para atender a maior parte do território do Rio de Janeiro, que 
por sua vez também não é suficiente os ônibus existentes e por conta deste e de outros fatores, 
existem atualmente na cidade uma frota de transportes alternativos3 entre vans, moto-taxis que 
vivem na linha tênue entre a regulação e a ilegalidade, muita das vezes reféns de poderes como o 
do tráfico de drogas e das milícias que atuam nos subúrbios da cidade. 

Quase a totalidade dos projetos vão no sentido de alargar mais o modal rodoviário pela 
cidade, principalmente em direção a Barra da Tijuca, bairro que concentra o maior volume de 
investimentos e projetos tanto público quanto privado. Esta necessidade de direcionar e seletivizar 
os investimentos em direção a este bairro da cidade, vai de encontro à agudização dos problemas 
sociais já existentes, ao invés de serem traçadas políticas e metas que visem a descentralização de 
investimentos e postos de trabalho, como também de um maior investimento nos demais modais, 
como por exemplo o Veículo Leve sobre Trilho, excelente opção para reduzir distâncias e dinamizar 
territórios no interior das cidades.

Outro projeto que explicita a contradição destas políticas e projetos, é o VLT do Centro, 
que representa uma inovação estratégica necessária e de grande capacidade/qualidade no que 
diz respeito a mobilidade e sustentabilidade dos territórios. Porém, sua espacialidade restrita ao 

2 Todos os projetos marcados com “*” dizem respeito a projetos ligados diretamente aos Jogos Olímpicos Rio 2016.
3 De acordo com dados do PDTU 2003, a representatividade das vans e moto-taxis do transporte alternativo representam 16% do total de trans-

portes coletivos da cidade, ficando atrás apenas dos ônibus que representam 74%, o metrô representa apenas 3%, mesma porcentagem dos 
trens, apenas 1% representa as barcas/catamarã e o bonde (atualmente inexistente) 0%.
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centro do Rio de Janeiro, o projeto representa a seletividade dos investimentos, a gentrificação que 
expulsa as populações pobres das áreas centrais, a revalorização de parte da cidade para poucos, 
em detrimento de todos. 

Para que este projeto fosse posto em prática, o viaduto da Perimetral, de mais de 1,5 
quilômetros de extensão foi demolido, numa obra que insere o Rio de Janeiro no grupo de 
cidades que ultrapassaram a modernidade, a era do concreto e dos automóveis e chegou a era 
dos transportes inteligentes, sustentáveis. Porém, ao mesmo tempo que um viaduto no Centro é 
derrubado em nome da “cidade do futuro”, em diversos pontos do subúrbio, seja na Zona Norte ou 
na Zona Oeste, vemos diversos viadutos sendo construídos, em processos que são criticados pelo 
projeto que a própria prefeitura elabora no Centro da cidade! As figuras a seguir (1 e 2) mostram 
os processos de demolição de um lado do viaduto da Perimetral, no Centro e do outro de casas no 
bairro de Jardim Sulacap, subúrbio da Zona Oeste, que darão lugar a um viaduto.

Figura 1 - Implosão do viaduto da Perimetral, Centro do Rio de Janeiro

Fonte: Beth Santos / Divulgação Prefeitura do Rio

Figura 2 - Remoção de casas para implantação de viaduto. Projeto TransOlímpica, Jardim Sulacap,

Fonte: Paula Monteiro, 2014
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Analisando o próprio discurso da Prefeitura do Rio de Janeiro, através do Projeto Porto 
Maravilha, no artigo intitulado “Por que substituir o elevado da Perimetral?”, diversos argumentos 
são levantados, diga-se de passagem, com toda razão, se por outro lado, não houvessem diversos 
viadutos sendo construídos na própria cidade do Rio de Janeiro. Para além do mais, está presente 
no discurso a recorrente necessidade de alicerçarmos nossas políticas e ações a partir de referenciais 
externos como as cidades do norte global, utilizando o conceito do sociólogo Boaventura de Sousa 
Santos.

A decisão de substituir viadutos deste porte não é ideia exótica ou sem fundamentação. 
A Pesquisa Vida e Morte das Autovias Urbanas do Institute for Transportation & Development 
Policy (ITDP) apurou que 17 cidades dos Estados Unidos, da Europa e de países asiáticos já 
substituíram seus grandes viadutos. Viadutos causam depreciação social, econômica e cultural. 
As razões para a substituição de elevados em todo o mundo variam entre o alto custo para 
manter estruturas gigantescas e projetos de revitalização para recuperar áreas degradadas 
pela instalação desses viadutos. [...] Centrado nas pessoas e na sustentabilidade ambiental, 
privilegia o transporte público, a integração entre os meios de transporte, as ciclovias e as 
áreas de circulação, garantindo mais fluidez ao trânsito e o desenvolvimento da região. [...] A 
concepção de um novo sistema viário, que inclui 28 Km de vias para o Veículo Leve sobre Trilhos 
(VLT), 17 Km em ciclovias e ruas para passagem exclusiva de pedestres, segue lógica muito 
diferente da atual. (Porto Maravilha, 2012, p. 20)

Trazendo para o debate os documentos da FIRJAN, Rio Decisão 2012 – 2014 e 2014 – 2016, 
veremos que a semelhança entre os discursos é bastante notável, para além dos mesmos projetos 
serem pautados como verdadeiro legado para toda a população carioca. 

A implantação do sistema BRT e do sistema de VLT, juntamente com a construção da Linha 4 
do Metrô, por exemplo, serão importantes para melhorar a mobilidade urbana da cidade do Rio 
de Janeiro, não apenas durante os Jogos, mas principalmente depois deles.[…] A realização da 
Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos provoca mudanças culturais e estruturais, reforçando 
a condição de global player do Rio de Janeiro. […] O Rio de Janeiro avança, assim, rumo a um 
novo patamar de desenvolvimento e consolida as perspectivas de bons negócios no estado, 
que se manterão nos próximos anos. (FIRJAN, 2013, p. 9, 11)

Outro ponto que o documento Decisão Rio 2014 – 2016 nos permite levantar em nossa análise 
é a possibilidade de espacializarmos a partir da plataforma do Google Earth os investimentos em 
curso na cidade do Rio de Janeiro através da georeferenciação dos dados. Como mostra a figura 
da página seguinte.

Os eixos de ligação em azul claro, representam as obras de mobilidade do BRT, que são 
as novas avenidas, repletas de viadutos que cruzam diversos subúrbios da cidade, que ligam-
se todas a Barra da Tijuca, que por sua vez, aparece como uma das poucas áreas da cidade a 
receber investimentos/projetos. O Centro da cidade aparece também como grande polarizador 
de investimentos, principalmente no eixo do projeto “Porto Maravilha” e para toda a extensão 
das zonas Norte e Oeste, os investimentos e projetos são rarefeitos, para além das rodovias que 
cruzam estas zonas visando ligá-las a Barra da Tijuca, apenas bairros como Deodoro apresentam 
alguma significativa presença de projetos/investimentos, neste caso por conta de modalidades 
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Olímpicas que vão ser praticadas lá, porém, fica claro que a cidade como um todo não usufrui da 
mesma maneira esse grande volume de capital investido na cidade.

A professora Valéria Pero da UFRJ, em um artigo que busca relacionar a mobilidade urbana 
com a pobreza também no Rio de Janeiro, nos trás uma visão acerca destes projetos na área dos 
transportes. Cita o Bilhete Único Carioca enquanto um avanço no que diz respeito ao custo e 
consequentemente a própria mobilidade urbana, que é justamente as populações mais pobres e 
suburbanas que arcam com maiores despesas de transporte e tem maiores taxas de deslocação 
cotidiana, devido a morarem geralmente longe de seus postos de trabalho, estes por sua vez, 
centralizados em áreas específicas da cidade, Centro e Barra da Tijuca, além de bairros da Zona 
Sul (PERO et al., 2012).

Outros projetos que a autora cita são o BRS, que consiste em um projeto de logística para 
criação de faixas exclusivas de ônibus em bairros da Zona Sul e Centro em primeiro momento e 
depois alargado para a Zona Norte. Os BRTs também são lembrados como “corredores expressos e 
articulados, formando um anel de alta performance.”.

A priorização do ônibus, na disputa pelo espaço, entre os veículos, democratiza a cidade, 
privilegiando o coletivo em detrimento do individual. “A conta é muito simples: se um automóvel 
leva em média 1,5 pessoa e um ônibus, 35, e a proporção de média de ocupação do solo é de 
um ônibus para 2,5 carros, ao se abrir espaço para o coletivo nas ruas, promove-se justiça 
social. (PERO et al., 2012, p. 17)

Apesar da citação levar em consideração o discurso de quem lucra e sobrevive a partir do 
monopólio rodoviarista do sistema de transporte público da cidade do Rio de Janeiro, a autora 
parece concordar com os projetos e medidas que supostamente servem para melhorar a vida dos 
cariocas e residentes do Rio de Janeiro. 

Figura 3 - Espacialização dos investimentos e projetos na cidade do Rio de Janeiro

Fonte:  Firjan - Decisão Rio 2014 - 2016
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A quantidade e grandiosidade dos projetos mostram uma inclinação por parte do poder 
público para solucionar as mazelas do sistema de transportes fluminense, ainda em processo 
de consolidação. Resta saber se a construção do legado será eficaz no objetivo de melhorar 
os obstáculos do cotidiano dos cariocas e residentes, antes, durante e após a realização dos 
eventos. (PERO et al., 2012, p. 17)

Ao recordarmos os estudos aqui citados do professor Carlos Vainer, Hindenburgo Pires, 
Ermínia Maricato, veremos que este suposto legado para além dos eventos globais, são parte do 
discurso hegemônico que permite inclusive que estes projetos e ações sejam postas em prática de 
maneira imperativa, verticalizada e quase sempre sem qualquer possibilidade de resistência local 
de possíveis e prováveis atingidos por tais projetos e políticas.

CONCLUSÃO

Faz-se necessário disputar a cidade, disputar os conceitos e projetos de cidade que se anunciam 
nos discursos e nas intencionalidades dos atores que projetam e (re)produzem a cidade, o espaço 
urbano. Se olharmos os protestos que se desencadearam por todo o Brasil a partir do mês de Junho 
de 2013, veremos que de todos os problemas referentes a vida urbana no Rio de Janeiro e não só 
nele, a questão da mobilidade urbana e da apropriação da cidade pelos próprios cidadãos foram as 
questões que desencadearam todos os movimentos que por sua vez, fizeram saltar os olhos estas 
e as outras problemáticas enfrentadas no cotidiano da cidade.

O papel da geografia neste contexto de lutas sociais e de disputa conceitual e prática da 
cidade é sem dúvidas relevante e deveras importante. Para que a ciência encontre um caminho 
mais próximo da totalidade dos indivíduos que formam a cidade, em detrimento do caminho 
dos gabinetes, empresas, consultorias que selam e ratificam o modelo hegemônico que seletiviza 
e segrega o espaço urbano, o torna um balcão de negócios, faz dos investimentos públicos, dos 
espaços públicos, verdadeiras mais-valias para setores específicos da economia público/privada. 

Se atualmente o paradigma do Planejamento Estratégico se apresenta enquanto o braço 
neoliberal das políticas públicas voltadas para o espaço urbano, é extremamente importante que 
se subverta o conceito de estratégia, para que este esteja em comunhão com os interesses do maior 
número de atores possíveis, sejam eles hegemônicos ou não, para que assim, a possibilidade de 
coesão social seja de fato uma “luz no fim do túnel”.

A história recente do Planejamento no Brasil continua sendo marcada, como diria Ermínia 
Maricato, pelas “idéias fora do lugar”. É preciso instaurar um espaço para o debate democrático 
sobre as políticas urbanas, no qual haja efetivamente a participação ativa dos cidadãos. É 
preciso criar mecanismos que garantam o controle e a orientação dos investimentos públicos. 
É preciso garantir a efetivação de ações sociais e ambientais que garantam a melhoria da 
qualidade de vida da população. Torna-se crucial o detalhamento do Plano Estratégico, é 
preciso mais transparência na execução das metas e dos recursos que lhes serão destinados. 
Sem a participação da sociedade estaremos importando não apenas modelos, mas ilusões em 
vez de utopias sociais! (PIRES, 2010, p. 12) 
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Por fim, trago esta a última passagem do geógrafo Hindenburgo Pires, que por sua vez, é 
um dos intelectuais orgânicos mais presentes nas lutas sociais contemporâneas do Rio de Janeiro, 
atuando dentro de sua posição profissional, enquanto professor do departamento de Geografia 
da UERJ, mas sobretudo, enquanto cidadão brasileiro preocupado com as questões sociais que 
assolam as cidades do país.
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RESUMO. Um dos grandes desafios da gestão territorial contemporânea é a integração das diferentes dinâmicas: 
social, econômica, cultural, política e ambiental numa realidade predominantemente setorial, que não reconhece a 
diversidade espacial para além dos elementos e fatores relativos à produção e sendo dominada por uma lógica de 
pensamento linear. No Brasil, por exemplo, o espaço rural é pouco estudado de forma holística e complexa e, na 
visão geral da sociedade, permanece sendo um espaço ora dominado pela dinâmica da lógica da produção agrícola 
que atende aos grandes mercados interno e externo, ora pela estagnação econômica e social e pela forte presença 
de uma população pobre e passiva que vem perdendo as suas características socioculturais com o avanço da lógica 
urbana sobre o território brasileiro. O espaço rural ainda é visto, majoritariamente, como um espaço exclusivamente 
produtivista, fornecedor de alimentos para a sociedade urbana e industrial e dependente de demandas externas. 
Hoje romper com essa visão é fundamental ao estudar o rural, que, por estar em maior contato com a lógica urbano-
industrial, torna-se um espaço multifuncional e passa a apresentar características e dinâmicas sociais e econômicas 
diversas. Uma vez que os processos espaciais, nos diferentes níveis de escala, são diversos, outro desafio da gestão 
territorial contemporânea é compreender a questão local-global, a sua repercussão no rural e como e quando considerar 
o relacionamento dos processos locais com processos globais. Existe uma visão, quase predominante, que a escala 
global atua exclusivamente no urbano, mais precisamente, nas grandes metrópoles ou, quando relacionada ao espaço 
rural, está respondendo às demandas externas de produção em larga escala de commodities. Ainda entende-se pouco 
sobre a relação entre demandas globais e mudanças em curso na escala local e nos elementos internos do rural. Dessa 
forma, para interpretar a gestão e o desenvolvimento territorial e rural em uma realidade de forte investimento nos 
setores urbano-industriais, torna-se fundamental reconhecer os processos de interação espacial e a necessidade da 
manutenção e integração entre os diferentes usos do espaço. A multifuncionalidade, processo que relaciona diversidade 
e funcionalidade econômica, social e ambiental de áreas rurais, é um conceito aplicado a espaços em interações 
múltiplas e de múltiplos atores (WILSON, 2007; 2010). Portanto, o enfoque territorializado da multifuncionalidade 
torna-se fundamental para gestão e execução das políticas públicas no espaço rural. A lógica de reconhecer o espaço 
rural como um espaço multifuncional não prioriza um modelo setorial de planejamento urbano ou agrícola, sendo o 
espaço interpretado e organizado como um conjunto com múltiplas funções. Conforme é apontado por Dasí (2009), 
busca-se uma coesão territorial que objetiva alcançar o desenvolvimento mais equilibrado, reduzindo os desequilíbrios 
territoriais e aumentando a coerência tanto das políticas setoriais, que têm uma repercussão territorial, como da 
política regional.

Palavras-chave. Espaço rural contemporâneo, Multifuncionalidade rural, Gestão territorial, 
Políticas territoriais.

ABSTRACT. One of the great challenges of territorial management is the integration of different dynamics: social, 
economic, cultural, political and environmental in a predominantly sectoral reality, which does not recognize the 
spatial diversity. In Brazil, in general, the countryside is not studied of holistic and complex form and, in the general 
view of society, remains an area now dominated by the dynamics of the logic of agricultural production that meets 
the major domestic and foreign markets. The stagnation economic and social and the strong presence of a poor and 
passive population that is losing their sociocultural characteristics with advancing urban logic of the Brazilian territory 
are the caracteristics of the countryside more highlighted. The countryside is still seen mostly as a productivist space, 
food supplier for urban and industrial demands and dependent. Change that vision is crucial to study the rural, that 
in interaction with the urban-industrial logic, becomes a multifunctional space and starts displaying features and 
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various social and economic dynamics. Another challenge of territorial management is to understand the local-global 
issue, its impact on rural and how and when considering the relationship of local processes with global processes. 
There is a vision, almost predominant, that the global scale operates exclusively in urban, more precisely, in large 
cities or when related to rural areas is responding to external demands of large-scale production of commodities. Yet 
little is understood about the relationship between global demand and the changes in local scale.

Keywords. Contemporary rural, Multifunctional rural, Territorial management, Territorial policies.

APRESENTAÇÃO

A Geografia, ao acompanhar a dinâmica espacial e as atuais discussões sobre o quadro 
do desenvolvimento, vem incorporando novas questões analíticas e novos aportes teóricos e 
metodológicos à pesquisa e redirecionando a sua agenda de investigação para abordagens mais 
complexas e multidimensionais. Reconhecendo a importância da inovação na pesquisa científica 
e das atuais questões metodológicas e novas temáticas na pesquisa geográfica, novos estudos 
vêm buscando compreender o processo de reestruturação rural a partir das mudanças espaciais 
decorrentes do quadro da multifuncionalidade, da interação rural-urbana e da globalização. Tais 
estudos buscam investigar as transições e a complexidade do espaço rural contemporâneo.

Nota-se que um dos grandes desafios dos estudos é integrar as diferentes dinâmicas: social, 
econômica, cultural, política e ambiental numa realidade predominantemente agrícola, que, na 
maioria das vezes, não reconhece a diversidade espacial para além dos elementos e fatores relativos 
ao quadro econômico, sendo dominada por uma lógica de pensamento linear. 

O espaço rural brasileiro, por exemplo, tanto pela sociedade quanto pela academia e pelo 
Estado, ainda é visto, majoritariamente, como um espaço exclusivamente produtivista, fornecedor 
de alimentos para a sociedade urbana e industrial e dependente de demandas externas. Romper 
com essa visão é fundamental ao estudar determinadas áreas rurais que, ao estar em contato com 
grandes regiões urbano-industriais do país, tornam-se espaços multifuncionais e apresentam 
características, dinâmicas sociais e econômicas diversas quando comparado às principais áreas de 
produção agrícola do país. Para estas, abordagens de cunho produtivista são adequadas, mas elas 
não o são para fundamentar análises do espaço rural multifuncional devido a suas características 
diferenciadas do espaço produtivista. Se visto exclusivamente pelo viés produtivista, o rural em 
determinadas áreas do território brasileiro seria reconhecido numa posição periférica, deprimida 
e em declínio econômico. Portanto, as novas dinâmicas e as transições espaciais do rural brasileiro 
também necessitam ser estudadas pelo viés da multifuncionalidade.

Para interpretar o desenvolvimento territorial e rural em uma realidade de forte investimento 
nos setores urbano-industriais, torna-se fundamental reconhecer os processos de interação espacial e 
a necessidade da manutenção e integração entre os diferentes usos do espaço. A multifuncionalidade, 
processo que relaciona diversidade e funcionalidade econômica, social e ambiental de áreas rurais, 
é um conceito aplicado a espaços em interações múltiplas e de múltiplos atores (WILSON, 2007; 
2010), sendo um conceito-chave à investigação de processos de reestruturação rural.

A partir do reconhecimento da necessidade de novos aportes analíticos para o tratamento das 
novas questões do espaço rural, o presente trabalho entende que compreender a reestruturação rural, 
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de maneira a revelar a diversidade de comportamentos de diferentes contextos rurais e regionais, 
e propor aplicações e operacionalizações para o planejamento espacial são ações fundamentais na 
atualidade e razões que justificam a sua elaboração e reflexão.

DEBATE TEÓRICO-CONCEITUAL

A discussão sobre reestruturação do espaço rural na contemporaneidade fundamenta-se nas 
transformações do espaço rural a partir da sua articulação a processos globais. Novos fatores e 
agentes espaciais tornam-se atuantes na constituição e na variação espacial, articulando diferentes 
escalas espaciais e em interação rural-urbana. As primeiras discussões e posicionamentos teóricos 
nessa linha de abordagem foram desenvolvidos por pesquisadores de países de economia pós-
produtivista para explicar as mudanças do espaço rural de seus países. Porém, nos últimos anos, 
tais estudiosos vêm demonstrando interesse na compreensão da dinâmica dos espaços rurais 
em outras regiões do mundo que também são afetadas por processos globais, mas de diferentes 
maneiras e apresentando diversificação espacial.

Interações espaciais, suas intensidades e relações com diferentes atores, processos inovadores, 
capacidades locais e organizações sociais são alguns temas de uma ampla agenda de pesquisa com 
interesses nos desafios do desenvolvimento rural associados à reestruturação espacial. Dessa 
forma, ao compreender as especificidades e o comportamento de variação das diferentes áreas 
rurais, as pesquisas recentes vêm contextualizando teorias e propostas metodológicas e refletindo 
sobre a complexidade espacial, aumentando, por consequência, a base de evidências críticas sobre 
o rural contemporâneo. 

O debate sobre a reestruturação do espaço rural contemporâneo, ao apresentar um trajeto 
multidirecional e multidimensional, propõe maior equilíbrio no processo de crescimento econômico 
e reconhece a importância da compreensão das diferentes dinâmicas sociais espacializadas. Nesse 
sentido, busca-se incluir a sociedade nos processos de decisão e nas ações para o desenvolvimento 
rural e maior flexibilidade na determinação dos objetivos, prioridades e ações, o que implica em 
novas dinâmicas na constituição do espaço rural.

Marsden et al. (1993), Pierce (1998) e Woods (2005) apontam que os estudos sobre a 
constituição do espaço rural sustentável, que está na base do desenvolvimento territorial, necessitam 
de um foco maior na diversidade e no reconhecimento dos diferentes contextos de mudanças da 
reestruturação do espaço rural. Os autores esclarecem que é necessário incluir, no debate, a promoção 
da sustentabilidade a partir dos sistemas produtivos agrícolas e não agrícolas, tendo atenção no 
significado da interconectividade dos diferentes setores econômicos, incluindo a interação rural-
urbana e a integração da dinâmica do espaço rural com o espaço urbano.

Interesses nacionais também são atuantes, principalmente, nos espaços rurais em maior 
grau de interação rural-urbana, como aqueles com o fim de localizar projetos de infraestrutura 
de grande porte e, conjuntamente com os interesses regionais, toda uma infraestrutura viária 
que convirja à aglomeração urbana e conecte diferentes regiões (BICALHO et al., 1998). Do 
complexo e íntimo relacionamento simbiótico das interações rural-urbanas, interesses regionais 
frequentemente se destacam.

Sánchez (2000) complementa o debate ao afirmar que as transformações do rural provocadas 
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por megaprojetos de desenvolvimento, como represas, aeroportos, linhas de transmissão de energia 
elétrica, exploração de petróleo ou enclaves turísticos, implicam modificações espaciais, que, por 
sua vez, propiciam mudanças e novas dinâmicas em todos os aspectos da vida local, gerando 
transformações na população rural. 

Ao debaterem sobre os processos de mudança do espaço rural no quadro econômico das últimas 
décadas, Marsden et al. (1993) ressaltam o uso de uma nova perspectiva para o entendimento 
da natureza das mudanças. Afirmam que os estudos sobre o processo de reestruturação rural 
devem incluir novas questões, tais como, a maior mobilidade do capital, a adoção de um regime 
de produção mais flexível, a complexidade das relações entre tecnologia e ambiente, o regime 
de desregulamentação e regulamentação da economia e as novas estruturas políticas. Segundo 
os autores, para a compreensão desses processos, é preciso combinar os efeitos das tendências 
globais às ações da escala local.

Woods (2005) aponta que é possível observar algumas dessas mudanças com a incorporação 
de novos elementos na paisagem rural. São exemplos dessas mudanças: novas formas de produção 
agrícola, construções industriais e áreas delimitadas por políticas ambientais e de restrição de 
uso. A agricultura está competindo cada vez mais com outros tipos de usos da terra, incluindo, 
por exemplo, as atividades ligadas ao consumo e à conservação da natureza e à urbanização. 
Portanto, para o entendimento do rural contemporâneo, não é possível limitar-se ao agropecuário 
e à população que reside de forma dispersa no campo.

A relação existente entre os novos investimentos urbano-industriais e o processo de 
reestruturação do espaço rural envolve contradições em si. Por um lado, essa relação pode provocar 
o surgimento de conflitos de uso da terra e de políticas econômica e ambiental que venham a 
desestimular o uso agrícola da terra, gerar conflitos entre os antigos e novos atores e agentes 
espaciais e intensas mudanças na estrutura das relações de trabalho com a transferência da mão 
de obra agrícola para os setores urbano-industriais. Porém, por outro lado, ao contrário de um 
processo de estagnação, pode haver estímulo ao desenvolvimento rural e um processo de adaptação, 
integrando diversidade produtiva, produtos de qualidade diferenciada e de valor agregado às novas 
demandas da sociedade rural e urbana, demandas essas que são estimuladas pelo crescimento 
urbano e elevação da renda acompanhando a expansão industrial.

O estudo de Bicalho e Machado (2013) sobre mudanças agrícolas em áreas de transformações 
espaciais associadas à economia do petróleo com a implantação do novo polo petroquímico no 
estado do Rio de Janeiro é exemplo desses processos em ocorrência no espaço rural fluminense. 
Ao mesmo tempo em que identifica contradições, verifica a persistência e resiliência do rural, 
adaptando e mantendo atividades agrícolas. Sendo assim, torna-se cada vez mais necessário analisar 
e avaliar de que forma as mudanças econômicas de caráter urbano-industriais podem estimular 
o desenvolvimento rural e a formação de áreas em processo de adaptação.

O conjunto de interesses, as novas atividades e a diversidade de funções que o espaço rural passa 
a desempenhar para sociedade local ou externa a ele, lhe imprime o caráter da multifuncionalidade. 
Nessa perspectiva, Marsden et al.(1993), Wilson (2001), Woods (2005) e Mather et al. (2006) 
ressaltam a necessidade do reconhecimento de que a atual reorganização espacial resulta um 
novo ordenamento com premissas diferenciadas.  À primeira vista, surgem duas formas espaciais, 
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duas diferentes organizações do espaço rural em oposição, uma do modelo produtivista e outra do 
quadro da multifuncionalidade. Porém, o que é preciso distinguir é a grande variação de processos 
de reestruturação espacial, tendo o espaço rural contemporâneo características e funções múltiplas, 
combinando na própria multifuncionalidade a função produtiva.

Nas mudanças da reestruturação rural, na Geografia, após a década de 1990, põem-se em 
evidência o papel dos atores locais, principalmente, os produtores rurais na transformação dos 
diferentes espaços rurais (BRYANT, 1997; CLÉMENT, 2004; PIERCE, 1998; WOODS, 2005). 
Outras estruturas, que não as puramente econômicas, são consideradas, viabilizando mecanismos 
de decisão, controle e gestão, ou seja, instrumentalizando tipos diferenciados de agentes sociais 
e modalidades diversas de organização do espaço rural e urbano, com suas particularidades. 
Ao emergir um processo de pensamento estratégico coletivo que envolve várias instituições e 
organizações regionais orientadas para o desenvolvimento territorial, torna-se importante incluir 
a perspectiva política dos atores sociais.

O desenvolvimento local pode ser considerado como um jogo de iniciativas e ações coerentes, 
baseado na mobilização de atores sociais locais que concordam em contribuir com suas especialidades 
e práticas no beneficiamento de seu território. “Atores ou grupo de atores podem contribuir em 
todas as quatro funções necessárias exigidas para desenvolver um território: informação, integração, 
planejamento e ação” (CLÉMENT e BRYANT, 2003, p. 214). É um conjunto de processos de 
participação, cooperação, trabalho conjunto e construção de parcerias que permite a emergência 
de uma rede de atores locais e evidencia dilemas no enfrentamento de processos de resistência, 
resiliência ou adaptação dos atores e comunidades rurais a novos contextos. Preocupação semelhante 
encontra-se entre estudiosos que avaliam impactos ambientais e os envolvidos com desenvolvimento 
socioeconômico em países em desenvolvimento que argumentam sobre a necessidade de integrar o 
conhecimento de populações locais, ao planejamento e a avaliação de projetos de desenvolvimento 
(ANDRÉ et al. apud BRYANT et al., 2003).

O grupo de pesquisa Sustentabilidade de Sistemas Rurais (Sustainability of Rural Systems), 
da Comissão da União Geográfica Internacional (UGI), tem estudos que versam sobre perspectivas 
e diretrizes da reestruturação do espaço rural em diferentes países. Os trabalhos abrangem 
uma diversidade de processos da dinâmica rural, com todos os países afeitos aos processos de 
reestruturação espacial frente à globalização, à internacionalização da economia agrícola e rural e à 
urbanização de áreas rurais, sob a ótica do desenvolvimento sustentável que fundamenta a gestão 
territorial contemporânea. Ficam evidentes as novas funções do espaço agrário e os dilemas dos 
atores locais no enfrentamento de processos de resistência ou de adaptação aos novos contextos.

Como indica Woods (2007), seguindo as concepções de lugar como espaço das interconexões, 
torna-se necessário reconstruir o espaço rural através da globalização, enfatizando as dimensões 
híbridas dessa transformação e as interações entre os atores locais, nacionais e globais. Crises de 
acumulação nas sociedades capitalistas exigem a reestruturação periódica e, por vezes, radical 
dos processos de produção, a fim de estabelecer novas oportunidades de investimento rentável. 
Uma consequência é a reavaliação de recursos e espaços antes considerados improdutivos ou 
marginais. Por uma série de razões, algumas áreas rurais, antes consideradas locais de atividades 
econômicas estagnadas, passam a ser vistas como fronteiras de investimento (MARSDEN et al., 
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1993) e elementos rurais, até então sem expressão social e econômica, tornam-se valorizados, 
reconfigurados e refuncionalizados, a exemplo da “comoditização” da natureza e das paisagens 
para exploração turística e conservação ambiental, a produção de alimentos saudáveis e a criação 
de lazer rural. Todos são, ao mesmo tempo, parte da globalização, da reestruturação rural e da 
multifuncionalidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando que o rural contemporâneo se apresenta de forma mais complexa e necessita 
ser compreendido por diferentes graus e intensidades das suas funções, a presente reflexão 
teórica buscou lançar algumas questões do desenvolvimento rural e contribuir para a reflexão do 
planejamento territorial nas mudanças espaciais da contemporaneidade. 

As mudanças espaciais revelam a diversidade de comportamentos e os diferentes usos, funções 
e atividades do espaço rural contemporâneo. Acredita-se que o rural, por não ser inerte e passivo às 
mudanças, participa da intensa e acelerada reorganização espacial que afeta a distribuição dos seus 
diferentes usos, funções e atividades. Galvão (2009 [1987]) observa que é cada vez mais necessário 
superar os preconceitos relativos ao espaço rural como espaço inerte, sujeito a intromissões ou ações 
externas, e em vez, considerá-lo como um espaço dotado de dinâmica própria e capaz de propor 
ou criar caminhos para seus problemas. É através do protagonismo dos seus atores sociais locais 
que são criadas novas formas de ordenação do espaço adaptadas ao novo cenário de mudanças.

Dessa forma, destaca-se, nessa reflexão final, a importância dos estudos reconhecerem e 
incorporarem a relação dos atores locais com as políticas públicas em curso. Nota-se uma tendência 
de maior participação e formação de organizações de produtores rurais como resposta às atuais 
políticas que se aplicam a áreas rurais, como analisado por Bicalho (2013) em seu estudo sobre 
associativismo e política agrícola no Rio de Janeiro. A organização da população rural em redes 
sociais, tendo em vista a formação de capital social, apresenta-se como nova estratégia da dinâmica 
político-econômica no espaço rural contemporâneo (BICALHO, 2009) e corrobora com ações 
voltadas ao planejamento territorial. Porém, em um espaço multifuncional e em uma política 
territorial também há outros atores a serem considerados.

Sanchéz (2012) ressalta a necessidade de se construir práticas que introduzam os aspectos 
mais intrínsecos das dinâmicas territoriais e que reconheçam o desenvolvimento de processos 
endógenos, cujas ações são fundamentais para o fortalecimento e a consolidação de uma gestão 
territorial com participação dos atores nas suas diferentes expressões econômica, política e 
cultural, notadamente, em espaços de interação rural-urbana. Para o autor, torna-se cada vez 
mais necessário compreender o processo de governança nos espaços, os conflitos estabelecidos 
entre os agentes e as instituições e os processos territoriais concretos: por exemplo, a disputa das 
terras e dos recursos naturais, o auge do mercado imobiliário, a “gentrificação” e a terceirização 
dos espaços rurais, a mobilidade da população rural, o fortalecimento do mercado de terras rurais. 
Portanto, o enfoque territorializado torna-se fundamental para gestão e execução das políticas 
públicas no espaço rural.
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ATORES HEGEMÔNICOS (VELHOS E NOVOS) E A ORGANIZAÇÃO DO 
TERRITÓRIO FLUMINENSE: O PORTO DE ITAGUAÍ E O PORTO DO AÇU

HEGEMONIC ACTORS (OLD AND NEW) AND THE ORGANIZATION OF THE FLUMINENSE 
TERRITORY: ITAGUAÍ SEAPORT AND AÇU SEAPORT

GABRIELA REBELLO MARTINS

Universidade Federal do Rio de Janeiro
gabrielarebello@gmail.com

RESUMO. O objetivo deste trabalho é analisar quais os agentes hegemônicos (novos e velhos) são responsáveis 
pela organização do território do estado do Rio de Janeiro, considerando as transformações espaciais acarretadas 
pela presença de grandes investimentos em setores estratégicos da economia no estado do Rio de Janeiro em dois 
contextos político-econômicos distintos: a instalação do Porto de Itaguaí durante o governo militar, caracterizado 
pelas políticas desenvolvimentista, e do Porto do Açu em contexto neoliberal, onde se tornam preponderantes as 
disputas entre cidades para atração de investimento. Historicamente os Governos Brasileiros têm aderido a uma 
política de estímulo à efetivação de grandes projetos de investimento como forma de alcançar o “desenvolvimento 
econômico e social” do país. Esse modelo de apropriação e organização do território no Brasil vigorou nas décadas 
de 1960/70, quando os grandes projetos estatais em setores estratégicos da economia acabaram desempenhando 
o papel de vetores ordenadores do território nacional. Neste contexto, o Governo Federal construiu o porto de 
Itaguaí no município de Itaguaí, na periferia da região metropolitana do Rio de Janeiro. A partir deste momento, o 
planejamento do uso do território na região está direcionado para atividade industrial e portuária. Após a inserção 
do país no sistema neoliberal, esses projetos tomaram fôlego novamente; entretanto, esses empreendimentos não 
estão mais sob controle do Estado, mas sim nas mãos de grandes corporações de capital transnacionalizado. O estado 
do Rio de Janeiro destaca-se neste cenário devido à presença crescente de grandes corporações de capital brasileiro 
associados ao capital estrangeiro nos primeiros anos de século XXI. O objetivo é a implantação de grandes projetos de 
exploração e beneficiamento de recursos naturais e de logística. Os projetos recebem apoio institucional e financeiro 
do Estado, com destaque para o empenho do governo do estado, dos governos locais, bem como das principais 
organizações empresariais atuantes no Rio de Janeiro. Dentre os novos projetos, chama atenção à implantação do 
Complexo Industrial do Porto do Açu a partir de 2007 no município de São João da Barra pelo grupo do empresário 
Eike Batista. Propagandeado como o 3º maior porto do mundo, o empreendimento mostra como o Estado do Rio de 
Janeiro tem orientado suas políticas de ocupação do território, baseada na atração de investimentos privados como 
forma de alcançar o chamado desenvolvimento econômico e social. O ordenamento territorial tem como finalidade 
o controle regulatório que contenha os efeitos da contradição da base espacial sobre os movimentos globais. Sendo 
um grande projeto de investimento capaz de modificar o uso do solo, deslocar pessoas, alterar as características da 
economia e do trabalho local, causar danos ambientais, ou seja, de reordenar o território, é importante analisar quais 
são os agentes mais poderosos e ativos na reestruturação do espaço e suas intencionalidades.

Palavras-chave. Grandes projetos de investimento, Organização territorial, Estado; Porto do Açu, 
Porto de Itaguaí.

ABSTRACT. The objective of the present work is to analyze which hegemonic agents (new and old) are responsible 
for the organization of the territory of the Rio de Janeiro state, considering the spatial transformations caused by 
the presence of great investments in strategic sectors of the economy in the state of Rio de Janeiro. This analysis can 
be performed in two distinct political and economic contexts: the installation of the Itaguaí port during the military 
government, characterized by the development policies, and the Açu port in a neoliberal context, where quarrels 
between cities for the attraction of investments become preponderant. Historically, the Brazilian governments have 
been adopting a policy that stimulates the deployment of great projects of investment in order to achieve the country’s 
“economic and social development”. This model of appropriation and organization of the Brazilian territory lasted 
from the 1960/70s, when the great state projects in strategic sectors of the economy ended up playing the role of 
ordering vectors of the national territory. In this context, the Federal Government built up the Itaguaí port, in the 
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periphery of the metropolitan region of Rio de Janeiro. From this moment, the planning of territory usage in the 
region is directed to the industrial and port activity. After the country’s insertion in the neoliberal system, these 
projects took breath again. However, these ventures are not under control of the State anymore, but they are in the 
hands of great corporations of transnationalizing capital. The Rio de Janeiro state is distinguished in this scenario 
due to the growing presence of large corporations of Brazilian and foreign capital in the first years of XXI century. 
The objective is the deployment of large projects of logistic and exploration and processing of natural resources. The 
projects receive institutional and financing support from the State, highlighting the state and local governments’ 
commitment as well as of the main business organizations acting in Rio de Janeiro. Between the new projects, one 
highlights: the deployment of the Industrial Complex of the Açu Port. Publicized as the third largest port in the 
world, the venture shows how the Rio de Janeiro State has been conducting its policies of territory occupation, based 
on the attraction of private investments as a way of achieving the so called social and economic development. The 
purpose of the territorial ordering is the regulatory control containing the effects of the contradiction of the spatial 
base on the global movements. A great investment project is able to modify the ground usage, shift people from their 
places, change the characteristics of the economy and local work and cause environmental damage. That is, a great 
investment project can cause the reordering of the territory. In this sense, it is important to analyze which are the 
more powerful and active agents in the restructuring of the space and its intentions.

Keywords. Great investiment projects, Territorial organization, Itaguaí Seaport, Açu Seaport.

PASSADO E PRESENTE DAS POLÍTICAS ECONÔMICAS DE DESENVOLVIMENTO 
BRASILEIRAS: A OPÇÃO PELOS GRANDES PROJETOS DE INVESTIMENTO 

Historicamente os Governos Brasileiros têm aderido a uma política de estímulo à efetivação de 
grandes projetos de investimento como forma de alcançar o chamado desenvolvimento econômico 
e social do país. Esse modelo de apropriação e organização do território no Brasil teve grande 
vigência nas décadas de 1960/70, quando os grandes projetos estatais em setores estratégicos da 
economia acabaram desempenhando o papel de vetores ordenadores do território nacional. Com 
a inserção do país no sistema neoliberal esses projetos tomam fôlego novamente; entretanto, 
esses empreendimentos não estão mais sob o controle do Estado, mas sim, nas mãos de grandes 
corporações de capital transnacionalizado. 

Os grandes projetos de investimento foram introduzidos no Brasil em meio ao ethos nacional 
desenvolvimentista do governo militar. Acselrad et al. (2005, p. 2) afirmam que nesse período 
estabeleceu-se um “fordismo periférico” no Brasil, no qual a implantação de grandes projetos de 
apropriação do espaço junto a uma complexa estrutura industrial espacialmente concentrada no 
sul e no sudeste resultou na “ampliação dos espaços integrados à dinâmica do desenvolvimento 
capitalista (grandes obras de infraestrutura, grandes barragens, projetos de mineração e irrigação 
para agroindustrialização)”. O crescimento econômico que resultou desse processo deu-se à custa 
do empenho governamental em aumentar as exportações. Neste contexto, o Governo Federal 
instalou o porto de Itaguaí no município de Itaguaí, na periferia região metropolitana do Rio de 
Janeiro. A partir deste momento, o planejamento do uso do território na região está direcionado 
para atividade industrial e portuária.

Com a reforma do Estado brasileiro promovida pelo governo de Fernando (1995-2002) 
Henrique Cardoso, os grandes projetos de investimento tomaram fôlego novamente. Esse processo 
de mundialização econômica é marcado pelo estabelecimento de grandes projetos de investimento 
de caráter industrial, energético, mineral, agroindustrial e de infraestrutura no Brasil.
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Os governos seguintes ao de Fernando Henrique, Luís Inácio Lula da Silva (2003- 2010) e 
Dilma Rousseff (a partir de 2011) afirmaram a opção pelo desenvolvimento econômico baseado 
na implantação de grandes projetos de investimento, no qual verifica-se o aumento da emissão de 
licenças necessárias para a autorização de obras de grande porte e elevado impacto ambiental. Neste 
início de século XXI registrou-se o aumento do número de licenças concedidas a grandes projetos, 
muitas delas emitidas para projetos inseridos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 

A definição da localização desses grandes empreendimentos está associada à crescente 
exploração de recursos territoriais, naturais e sociais, que caracteriza a entrada dos países latino-
americanos no comércio internacional através de mercadorias como água, minério e “território” 
(ALMEIDA, et al., 2010), criando uma espacialidade visivelmente estruturada pelas elites econômicas 
e políticas desses países, na medida em que se acentuam os processos de abertura econômica e 
comercial em escala global.

Empresas transnacionalizadas, entidades financeiras e o Estado compõem a articulação 
de forças que se unem para viabilizar a constituição do que se entende por um “grande projeto”. 
Isto significa dizer que um projeto econômico de larga escala demanda um quadro institucional e 
jurídico que seja capaz de legitimar sua presença no território (ARCH, 2008) e ainda promover a 
aceitação ou estimular um desejo social pela obra.

A transposição das águas da bacia do São Francisco e a construção das usinas hidrelétricas 
de Belo Monte e Madeira são exemplos de grandes empreendimentos projetados no país nas 
últimas duas décadas. A principal diferença desses empreendimentos territoriais para os projetos 
do período militar é que as empresas responsáveis pelo desenvolvimento dos grandes projetos não 
estão mais sob controle do Estado brasileiro, mas sim, nas mãos de empresários e grupos privados, 
cenário configurado como resultado de uma sequência de privatizações dos setores responsáveis 
pela infraestrutura. 

Por meio da justificativa de atração de investimentos para geração de divisas e empregos, 
as políticas públicas brasileiras, em diferentes escalas de poder, giram em torno do aumento da 
capacidade de proporcionar vantagens para os capitais internacionais (consenso social, segurança, 
sustentabilidade ecológica). Esse modelo acarretou a desregulação das normas ambientais, em um 
contexto crescente de competição entre lugares, que desconsidera a especificidade dos projetos, 
configurando uma espécie de “guerra ambiental”, análoga à conhecida “guerra fiscal” (ACSELRAD 
et al, 2005, p.2).

Assim, mesmo com as mudanças no papel do Estado na constituição de grandes projetos 
econômicos, estes empreendimentos ainda mantêm grande capacidade de organizar e transformar 
os espaços e de decompor e compor regiões. 

Os processos decisórios que dão origem aos grandes projetos de investimento ocorrem sem 
esforço de planejamento e debate público, conforme destaca Vainer: 

Antes de estruturar territórios e enclaves, o grande projeto estrutura e se estrutura através 
de grupos de interesses e lobbies, coalizões políticas que expressam, quase sem mediações, 
articulações econômico-financeiras e políticas. O local, o regional, o nacional e o global se 
entrelaçam e convergem, na constituição de consórcios empresariais e coalizões políticas. 
Projeto industrial, controle territorial, empreendimento econômico e empreendimento político 
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se misturam nos meandros dos financiamentos públicos, das dotações orçamentárias, das 
trocas de favores e, como vem à tona uma vez ou outra, da corrupção institucional e individual 
(VAINER, 2007, p. 12). 

As grandes empresas de capital transnacionalizado tentam conseguir vantagens fiscais e 
regulatórias com os governos como condição necessária para a alocação de seus investimentos, 
sempre destacando a capacidade do empreendimento em gerar empregos e receitas para os 
governos locais. Esse processo acaba resultando no estabelecimento de uma competição interlocal, 
na qual localidades disputam entre si os investimentos disponíveis no mercado mundial e, para 
isso, cedem às pressões das corporações que buscam vantagens locacionais (desregulação fiscal, 
social e ambiental).

Nesse sentido, os processos de transformação social e de recomposição das relações entre os 
agentes sociais tem sido em grande medida, consequência do papel mais relevante assumido pelo 
capital industrial-financeiro, em detrimento das instâncias estatais como vetores transformadores 
do espaço. 

O estado do Rio de Janeiro destaca-se neste cenário devido à presença crescente de grandes 
corporações de capital brasileiro associados ao capital estrangeiro nos primeiros anos de século 
XXI. O objetivo é a implantação de grandes projetos de exploração e beneficiamento de recursos 
naturais e de logística. Os projetos recebem apoio institucional e financeiro do Estado, com destaque 
para a atuação do governo do estado no emprenho na emissão de licenças e dos governos locais, 
bem como das principais organizações empresariais atuantes no Rio de Janeiro. 

Dentre os novos projetos, chama atenção à implantação do Complexo Industrial do Porto do 
Açu a partir de 2007 no município de São João da Barra pelo grupo do empresário Eike Batista. 
Propagandeado como o 3º maior porto do mundo, o empreendimento mostra como o Estado 
do Rio de Janeiro tem orientado suas políticas de ocupação do território, baseada na atração de 
investimentos privados como forma de alcançar o chamado desenvolvimento econômico e social.

Sendo um grande projeto de investimento capaz de modificar o uso do solo, deslocar pessoas, 
alterar as características da economia e do trabalho local, causar danos ambientais, ou seja, de 
ordenar o território, torna-se importante analisar quais são os agentes mais poderosos e ativos 
na reestruturação do espaço e suas intencionalidades. A análise da criação do Porto de Itaguaí e a 
implantação do Porto do Açu nos permitem compreender os agentes hegemônicos (novos e velhos) 
responsáveis pela organização do espaço do estado do Rio de Janeiro em dois momentos político-
econômicos distintos do Brasil: as políticas desenvolvimentistas desenvolvidas pelo governo militar 
durante a ditadura e a políticas de atração de investimentos promovidas em contexto neoliberal. 

A BUSCA PELO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INSERÇÃO NO MERCADO 
INTERNACIONAL: A INSTALAÇÃO DOS PORTOS DE ITAGUAÍ E DO AÇU 

Monié & Vidal (2006, p. 977) explicam que um porto “não pode ser pensado apenas do ponto 
de vista técnico e operacional. Ele não é apenas um corredor, ele é mais: um instrumento a serviço 
de um projeto de desenvolvimento”. No Brasil, os investimentos na infraestrutura portuária, tanto 
no período militar como nos primeiros anos do século XXI, parecem estar a serviço de um modelo 
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de desenvolvimento que se baseia no na inserção do país na Divisão Internacional do Trabalho 
(DIT) como exportador de produtos primários.

A construção de um porto na baía de Sepetiba foi resultado dos investimentos federais em grandes 
projetos industriais e de infraestrutura previstos no I e no II Planos Nacionais de Desenvolvimento 
(PND’s) entre os anos de1972 e 1974 e 1975 e 1979, respectivamente. 

Neste momento político e econômico do país, o interesse era ampliar a base industrial e aumentar 
a inserção da economia brasileira no sistema internacional de divisão do trabalho no qual “as empresas 
estatais se conformavam com agente central destas transformações” (MATOS, 2002, p. 50). Cabia a 
elas a responsabilidade de “transformar o Brasil em uma potencia emergente, deslocando-o do terceiro 
mundo para o espaço dos países mais industrializados” (SANDRONI, 2000 apud MATOS, 2002, p. 50).

De modo geral, esses planos de desenvolvimento elaborados pelo governo militar pressupunham 
o crescimento econômico através do desenvolvimento industrial, seja de consumo de bens duráveis 
como estimulava o I PND ou de bens de capital e em infraestrutura no II PND. 

Sobre o papel do setor naval dentro do II PND, com Pinto explica que:

O impulso à navegação foi concebido com ênfase na construção naval, que previa a expansão 
da tonelagem da frota. Nesse ponto particular, tanto a navegação voltada para o comercio 
exterior quanto à navegação de cabotagem foram objetos de incentivo. Pretendia-se, com isso, 
melhorar o saldo em transações correntes brasileiro, assim como alavancar a demanda para a 
indústria de bens de capitais (2004, p. 59; 60).

Nesse contexto de fortalecimento do sistema portuário foi instalado o Porto de Sepetiba 
(atualmente denominado Porto de Itaguaí) no município de Itaguaí, em 1982 após um período 
de obras que teve início em meados de década de 1970. 

A área da baía de Sepetiba é caracterizada pela presença do cordão arenoso da restinga de 
Marambaia, pelas águas calmas, profundas, além de proteção contra ventos. Ou seja, a baía de 
Sepetiba dispunha de condições favoráveis ao aporte de navios de grande dimensão, que junto 
com sua posição considerada estratégica no território brasileiro, no centro com o mais importante 
entorno geoeconômico do Brasil - região sudeste – tornaram-na localização ideal para instalação 
de um porto de movimentação de cargas.

Além dos PND’s, a criação outros projetos governamentais que visavam ao aumento das 
exportações de insumos para os países industrializados e a transição do modelo primário-exportador 
para um modelo mais urbano-industrial foram importantes para a instalação do Porto na baía de 
Sepetiba. Dentre eles destaca-se a criação da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado 
do RJ (CODIN), que possuía o papel de atrair investimentos no setor industrial (LOPES, 2013). 
A criação de diferentes distritos industriais na região da bacia Baía de Sepetiba, que reforçavam a 
“vocação industrial/portuária da região” já registrada no Plano Doxiadis1 de 1965. 

Lopes (2013) acrescenta que ainda adoção, neste momento, de políticas públicas que 
orientavam a ocupação e desenvolvimento do interior fluminense, contribuindo assim para 
desconcentração regional da cidade do Rio de Janeiro e desafogar o Porto da capital fluminense.

1 O Plano Doxiadis foi um plano de desenvolvimento urbano do Estado da Guanabara elaborado na administração Carlos Lacerda, governador do 
Estado da Guanabara entre 1960 a 1965. (PIRES, 2010).
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Para melhor organização do espaço destinado ao setor industrial na Baía de Sepetiba, foram 
estabelecidas, por meio da Lei Nº 466, de 21 de outubro de 1981, as Zonas de Uso Estritamente 
Industrial (ZEI) e as Zonas de Uso Predominantemente Industrial (ZUPIs). Desta maneira, a 
bacia da Baía de Sepetiba teve quase a totalidade de seu território submetido ao Zoneamento 
Industrial Metropolitano, resultando em 16 áreas industriais, dentre as quais 6 ZEIs, Zonas 
de Uso Estritamente Industrial e 9 ZUPIs, Zonas de Uso Predominantemente Industrial. 
Também foi criada uma extensa Zona de Processamento e Exportação (ZPE) de 250 ha, com 
capacidade de abrigar até 50 indústrias voltadas para a exportação, as quais, articuladas com 
as ZEIs e ZUPIs, resultaram no desenvolvimento de um Complexo Portuário Industrial de 
Sepetiba (LOPES, 2013, p. 49 e 50).

Essa fase da política econômica brasileira que possibilitou a instalação do Porto de Itaguaí é 
definida por Haesbaert (2013) como a da incerteza, que para o autor vai de 1960 até provavelmente 
o início dos anos de 1990. Neste período tem-se a inserção do terceiro mundo no industrial. Esta 
também é, ainda de acordo com Haesbaert (2013, p.16), a partir de 1968 até início dos anos 2000, 
a era da insegurança e, concomitantemente, “em nome do próprio combate a esta insegurança, do 
aumento da sofisticação das formas de controle”.

O Porto do Açu, cujas discussões para a criação tiveram início em meados da década de 2000, 
se insere em uma fase da globalização que, segundo Hasbaert:

(...) trazem a tona com mais força a contradição da globalização em termos das suas dimensões 
e de seu alcance, aflorando com mais ênfase a dissociação entre sua efetivação material 
(especialmente em termos tecnológicos), seu reconhecimento no campo da cultura (com a 
ausência ou dificuldade de um consenso simbólico-cultural mais amplo) e sua necessidade 
(mas também ausência) no nível jurídico-político (2013, p. 17).

Em matéria publicada no jornal O Globo sobre o Porto do Açu em abril de 2010, Wagner Victer 
– secretário de Energia, Indústria Naval e Petróleo do Estado durante o governo de Garotinho – 
comentou quais eram as intenções do Governador Antonhy Garotinho (1999-2002) ao projetar 
um grande empreendimento para a região Norte Fluminense:

[...] tínhamos em nosso plano de ação a preocupação de desenvolver um projeto estruturante 
para a região norte do estado do Rio de Janeiro. Afinal, como todos sabem, o petróleo que é 
extraído na Bacia de Campos é um recurso finito, que está gerando riquezas para aquela região, 
assim como desenvolvimento. Entretanto, quando seu ciclo cessar poderá deixar para trás um 
rastro de miséria e de desemprego, caso não fossem desenvolvidos projetos de desenvolvimento 
permanentes na região, que pudessem manter os empregos e desenvolvimento gerados no 
setor (VICTER, 2010). 

Assim, o porto, supostamente, auxiliaria na dinamização da economia regional considerada 
estagnada após a decadência do setor sucroalcooleiro e dependente do recebimento de royalties 
originados na exploração petrolífera da Bacia de Campos. 

Inicialmente, o Governo do Estado do Rio de Janeiro intencionava instalar um porto para 
atender ao setor petrolífero da Bacia de Campos (granéis líquidos e apoio offshore). Contudo, 
após recusa da Petrobras em participar do projeto, este foi direcionado para a área de commodities 
minerárias.
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De forma a materializar o porto na região norte, o Governo do Estado procurou a Vale S.A. 
para efetivar apresentar o projeto. Tendo em vista a falta de interesse desta, a proposta foi feita 
a Eike Batista. Este, segundo Victer (2010) “se encontrou com o Projeto e seus olhos brilharam 
para oportunidade” e, logo após avaliar o projeto, Eike Batista comprou as fazendas Caruara e 
Saco Dantas no 5° Distrito de São João da Barra e o porto no Norte Fluminense tornou-se um 
porto de minério.

Na matéria “Complexo do Açu e a exportação de commodities: “Continuaremos vivendo como 
se nunca tivéssemos saído do século XVI. Entrevista especial com Marcos Pedlowski” (COMPLEXO 
DO AÇU..., 2012), consta que as posições oficiais do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da 
EBX eram de que a escolha por São João da Barra deu-se pela posição geográfica “em relação aos 
campos de petróleo da bacia de Campos como às rotas marítimas para a Europa e Ásia”. Contudo, 
o geógrafo Pedlowski destaca que a escolha da localização deveu-se à presença grandes porções de 
terras improdutivas em São João da Barra ameaçadas pela reforma agrária, fazendo com que o seu 
processo de compra e venda pudesse ser desenvolvido de forma mais ágil e a um custo mais baixo.

O lançamento da pedra fundamental do projeto ocorreu em 27 de dezembro de 2006. Nesta 
mesma época foi proposto a São João da Barra elaborasse um novo Plano Diretor para o município 
de forma que se adequasse ao projeto mudando seu zoneamento. A licença de instalação do porto 
foi emitida em 2007, já durante o governo de Sérgio Cabral. A partir de então, o Governo do Estado 
criou uma série de leis fiscais capazes de facilitar e diminuir os impactos da operação do porto 
para os empresários. 

A ligação do Complexo do Açu com a exploração de minério em Minas Gerais dá-se por meio 
do chamado Sistema Minas-Rio, que inclui além do Porto do Açu, uma mina de minério de ferro 
e unidade de beneficiamento nos municípios de Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas, 
em Minas Gerais; um mineroduto com 525 km de extensão que atravessa 32 municípios mineiros 
e fluminenses.

A construção de um porto por uma empresa privada no Brasil só se tornou possível após a 
promulgação da lei que ficou conhecida como a Lei de Modernização dos Portos (Lei nº 8.630, de 
25 de fevereiro de 1993)2. Esta lei foi instituída com a finalidade de modernizar o setor portuário 
brasileiro3. Ela estabelece uma nova concepção de construção e gestão dos portos brasileiros, tendo 
como objetivo diminuir a participação do Estado no setor, abrindo-o para a iniciativa privada. 

De acordo com a matéria da revista Grandes Construções – “Superporto do Açu recebeu 
mais de R$ 2,3 bilhões em investimento”, o projeto teria como objetivo “ser o mais moderno 
terminal portuário privativo de uso misto do Brasil e a principal alternativa para o escoamento 
da produção dos estados do Centro-Oeste e Sudeste do país, que atualmente sofrem com a falta 
de acesso logístico”. 

De acordo com a EBX, a localização do Porto próximo à bacia petrolífera de Campos, assim 

2 Informações extraídas online de: <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103547/lei-de-modernizacao-dos-portos-lei-8630-93>. Acesso em 
12 de janeiro de 2011.

3 Monié e Vidal (2006) sustentam que no Brasil, a ênfase na necessidade de reorganização dos espaços produtivos foi uma das consequências 
da abertura abrupta do mercado na década de 1990. A reforma do sistema portuário brasileiro foi parte do conjunto de medidas adotadas para 
alcançar a dita inserção competitiva do país na economia mundial. A reforma do setor foi uma resposta para questionamentos como “à ausência 
de competitividade dos portos brasileiros, comprometimento e inadequação da infraestrutura portuária, exaustão do modelo público de explo-
ração portuária e esgotamento da capacidade de investimentos pelo Estado, excesso de centralização das decisões e, especialmente, pressões 
externas derivadas da inserção do país em uma economia mundial” (ibidem, p.986).
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como interesses dos Governos Federal, Estadual e Municipal para a área, juntamente com a EBX, 
fizeram com que o projeto fosse ampliado, alcançando o patamar de porto-indústria, culminando 
na criação do Distrito Industrial de São João da Barra na retroárea do Porto do Açu. Desta forma, 
estava formado o que a EBX denominou de Superporto do Açu ou Complexo Logístico Industrial 
do Porto do Açu, que congrega o Terminal Portuário e o Distrito Industrial de São João da Barra. 

De acordo com a chamada Avaliação Ambiental Estratégica do Complexo do Açu (LLX/ARCADIS 
TETRAPLAN, 2009), o DISJB estava projetado para se configurar como o maior polo industrial 
do Estado do Rio de Janeiro. O texto afirmava também que este conjunto de empreendimentos se 
constituiria como um fator estruturante, apresentando alto valor estratégico para o desenvolvimento 
da região do Norte Fluminense. 

Neste caso, temos um empreendimento privado colocado como um elemento reordenador 
do território com o apoio do Estado em suas diferentes escalar de poder. A partir do que se 
convencionou chamar da crise dos anos 1980, nota-se uma transformação da figura do Estado 
que ocorre junto a flexibilização e descentralização do padrão de acumulação, da intensificação 
dos fluxos transnacionais, da revolução técnico cientifica, da desregulamentação financeira e do 
enfraquecimento do socialismo. 

Assim, há um questionamento do papel do Estado capitalista monopolizador dos processos de 
organização do espaço (POULANZAS 2000 apud HAESBAERT, 2013). Neste sentido, 

(...) podemos dizer que muitas políticas “paraestatais” (desdobrando a própria lógica do Estado) 
demonstram, senão a “perda do poder” do Estado tradicional, pelo menos a delegação ou 
partilha de poder a/com outras esferas/escalas, tanto acima quanto abaixo de sua jurisdição 
(HAESBAERT, 2013, p. 23).

Organização do litoral fluminense: Grandes Corporações ou Políticas Públicas?
A implantação do Porto de Itaguaí na baía de Sepetiba em meados da década de 1970 e a 

instalação do Porto do Açu no Norte Fluminense nos anos 2000 são resultados de conjunções 
político-econômicas distintas, porém, seus objetivos não parecem muito divergentes: inserção 
do Brasil no mercado mundial através da exportação de produtos primários e semielaborados.

O projeto do porto de Itaguaí foi desenvolvido e executado pelo regime militar. O que 
caracterizava o Estado brasileiro neste período histórico era seu caráter desenvolvimentista, 
conservador, centralizador e autoritário. Essas características perpassavam as questões políticas 
e se refletiam na organização do espaço, com a promoção de grandes projetos ditos estruturantes 
para a transformação de um país rural para um urbano-industrial.

Esses empreendimentos eram desenvolvidos por empresas estatais e financiados por políticas 
de investimento do Banco Mundial com vistas à industrialização dos países “subdesenvolvidos” 
(BRONZ, 2011). 

Neste contexto, Vainer (2007) nos informa que o papel de ordenar o território nacional, 
que cabia às agências de planejamento do desenvolvimento regional na segunda metade do 
século passado, acabou sendo efetivamente desempenhado pelas grandes agências setoriais, 
responsáveis pelos macros-setores de infraestrutura (VAINER, 2007). Enquanto a Superintendência 
do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia 



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 1172-1183. ISBN 978-85-63800-17-6

Martins1180

diagramação: letra1@editoraletra1.com

(Sudam) e a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) se empenhavam na 
elaboração de planos nunca concretizados, a organização do território ia se configurando conforme 
decisões estratégicas tomadas pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF), Centrais 
Elétricas do Norte do Brasil (Eletronorte), Furnas, Eletrosul e Light no setor elétrico; no setor 
minero-metalúrgico, pela Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), atual Vale, e; pela Petrobras no 
setor petroquímico. Neste contexto, o Governo Federal instalou o porto de Itaguaí e a Nuclebrás 
Equipamentos Pesados S.A. (NUCLEP) no município de Itaguaí, na periferia região metropolitana 
do Rio de Janeiro. Soma-se a este projeto, a construção de Brasília e intervenções viárias, onde 
se destacam a construção da rodovia Belém-Brasília e da Transamazônica, grandes obras que 
redesenharam o território regional, dando origem a novas regionalizações (VAINER, 2007).

Segundo Vainer e Araújo (1992), a dimensão territorial ganhou um novo significado com 
o declínio das agências de planejamento regional. De acordo com os autores, “a totalidade do 
território não é vista nem como conjunto de regiões hierarquicamente articuladas, nem como 
amálgamas de regiões-programa, mas como um somatório de recursos mais ou menos acessíveis” 
(VAINER; ARAÚJO, 1992, p. 28). 

Com a perda de poder das superintendências regionais na década de 1970, diversas grandes 
obras de infraestrutura foram projetadas com base no discurso de levar crescimento e progresso 
às regiões em que se instalariam, fazendo com que “o formato típico da implantação no terreno 
da lógica modernizadora que acompanha o novo padrão de planejamento é o do Grande Projeto de 
Investimento” (VAINER; ARAÚJO, 1992, p. 29). 

Com o declínio da lógica do planejamento regional, o território passou a ser gerido por 
políticas setoriais, cabendo ao Estado viabilizar a apropriação rentável dos recursos do território 
nacional. No âmbito da promoção de grandes projetos de investimento, o “planejamento” regional 
transforma-se em organização do território para o empreendimento, de forma a viabilizar as 
condições necessárias para o funcionamento do projeto. Os grandes projetos acabam tornando-
se geradores de regiões e o “planejamento” dessas regiões acaba ficando a cargo das empresas ou 
agências setoriais responsáveis pelo empreendimento (VAINER; ARAÚJO, 1992).

De acordo com Vainer: 

Desconcentrando, a seu modo, a produção industrial, estes grandes projetos de investimento 
(GPIs) foram decisivos para produzir uma forma muito particular de integração nacional, ao 
gerarem nexos entre o núcleo urbano-industrial do Sudeste e o resto do país. Ao mesmo tempo, 
e como já foi largamente demonstrado na literatura, em muitos casos estes GPIs conformaram 
verdadeiros enclaves territoriais – econômicos, sociais, políticos, culturais e, por que não dizer, 
ecológicos, introduzindo um importante fator de fragmentação territorial (2007, p. 11).

Já com a inserção do país no sistema neoliberal, verifica-se o surgimento de estratégias de 
desenvolvimento econômico e social que vêm sendo classificado por diferentes autores como um 
“novo desenvolvimentismo” (SICSÚ et al., 2007). Embora sem um consenso sobre o sentido exato 
desta nova estratégia, esse termo pretende designar a crença de que o crescimento econômico à 
custa de taxas elevadas e contínuas se configura como condição necessária para a redução das 
questões sociais brasileiras (SICSÚ et al., 2007).
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O novo reside na necessidade de fortalecimento do Estado e do mercado como instâncias 
complementares e necessárias ao crescimento, objetivando aumentar a competitividade da indústria 
e melhorar a inserção externa do país. Desta forma, se diferencia do antigo desenvolvimentismo, 
que pregava a adoção de políticas econômicas protecionistas e a busca pela independência do 
mercado internacional.

O novo desenvolvimentismo prega o crescimento econômico como fator primordial para a 
redução das desigualdades sociais e regionais. O crescimento a elevadas taxas implica no aumento 
das exportações, bem como da competitividade da indústria nacional, com destaque para a 
exportação de produtos primários e semielaborados (BRANDÃO, 2010), constituindo um processo 
de reprimarização econômica. 

O crescimento do país via aumento das exportações de commodities sugere que no Brasil há 
uma demanda por infraestrutura logística. Este fato teria imposto barreiras ao escoamento das 
diversas mercadorias brasileiras até o mercado externo, resultando em perda de competitividade 
dos produtos brasileiros. Ressalta ainda a dificuldade do poder público em prover a demanda de 
infraestrutura econômica, notadamente àquela associada aos modais de transporte, o que acarreta 
custos à produção nacional, o que passou a ser genericamente denominado de “Custo-Brasil”. 

De modo a dar conta deste impasse, setores do capital privado nacional e internacional, 
movidos por objetivos empresariais próprios, vêm mobilizando investimentos em instalações 
físicas, especialmente ligados à infraestrutura econômica e aos segmentos estratégicos do modelo 
nacional de desenvolvimento que, em grande parte, estão associados ao mercado externo, com 
destaque às commodities minerais. O complexo portuário está idealizado em meio a esta conjuntura, 
sendo destacado na Avaliação Ambiental Estratégica (LLX/ARCADIS TETRAPLAN, 2009) por seu 
caráter “estratégico”:

É nessa perspectiva que o Complexo Portuário/Industrial do Açu está concebido, duplamente 
estratégico ao País ao ofertar novas logísticas na região Sudeste e ao construir um complexo 
minero metálico, privilegiando o espaço do norte fluminense e o do estado do Rio de Janeiro, 
com um inédito conjunto de empreendimentos produtivos complementares, respondendo 
às demandas múltiplas da matriz produtiva e cumprindo papel relevante na exportação de 
minério de ferro e, ao mesmo tempo, em seus desdobramentos industriais e de serviços. Trata-
se de projeto privado estruturante, de porte incomum, com fortes efeitos multiplicadores, 
com recursos da ordem de USD 36 bilhões e obedecendo a um ciclo longo de maturação de 
investimentos entre 2007 e 2025. Integra um rol de investimentos que dão sustentação ao 
Plano de Desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro, rumo a uma maior diversificação de sua 
base produtiva e a uma nova organização espacial. Define-se novo papel ao Norte Fluminense, 
uma de suas nove regiões (LLX/ARCADIS TETRAPLAN, 2009, p. 1).

CONCLUSÃO

A análise dos atores hegemônicos responsáveis pela organização do território fluminense 
em dois períodos recentes da história político-econômico demanda a consideração de diferentes 
sujeitos da ação presentes neste espaço:

(...) o Estado, como aquele da dominação política; o capital, com suas estratégias objetivando 
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sua reprodução continuada (e aqui nos referimos a frações do capital, o industrial, o comercial, o 
financeiro e suas articulações com os demais setores da economia, como o mercado imobiliário); 
os sujeitos sociais que, em suas necessidades e seus desejos vinculados à realização da vida 
humana, têm o espaço como condição, meio e produto de sua ação (CARLOS, 2013, p. 64.).

A instalação do Porto de Itaguaí no município homônimo nas décadas de 1970/80,conforme 
dissemos anteriormente, foi resultado de movimento do governo federal para promover a 
industrialização do país. O porto movimentava granéis sólidos em importação, carvão metalúrgico, 
coque de hulha (destinados à usina da Companhia Siderúrgica Nacional – CSN, que até este momento 
tratava-se de uma empresa do governo federal), em Volta Redonda e alumina (para a VALESUL, Valesul 
Alumínio S.A.). Posteriormente, foram promovidas diferentes obras para ampliação do terminal e de 
suas funções. Assim o Estado, por meio da criação do porto, foi responsável por induzir a aceleração 
da transformação da franja urbana da metrópole do Rio de Janeiro.

Além do Porto de Itaguaí, a baía de Sepetiba tem sido palco de lançamentos de projetos 
capitaneados por diferentes governos e por ações de empresas privadas desde a década de 1970. 
Diversos empreendimentos em diferentes fases de instalação e de funcionamento, com destaque 
para a construção de novos terminais do Porto Sudeste e da TKCSA e a ampliação do terminal 
operado pela CSN (privatizada) no porto de Itaguaí. 

Esses projetos acima citados têm como propulsoras empresas de capital transnacionalizado, 
assim como o Porto do Açu no norte fluminense. Esse é o contexto político e econômico do 
Estado do Rio de Janeiro na década de 2000, que pode ser caracterizado pela presença crescente 
de grandes corporações de capital nacional e transnacional brasileiro – notadamente empresas 
mineradoras, construtoras e petrolíferas – associadas ao capital estrangeiro. A presença dessas 
empresas tem como objetivo a implantação de grandes projetos de exploração e beneficiamento 
de recursos naturais e de logística. 

Os projetos recebem apoio institucional e financeiro do Estado, em diferentes níveis de poder, 
bem como das principais organizações empresariais atuantes no Rio de Janeiro, com ênfase no 
papel político da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN). 

Desta forma, empresas com o apoio do Estado (com destaque especial para a atuação dos 
governos locais na atração destes empreendimentos) e organizações empresariais tem reorientado 
a ocupação do território fluminense neste início de século.
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REPERCUSSÕES TERRITORIAIS DAS REDES DE ENSINO SUPERIOR NO 
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RESUMO. Este artigo pretende discutir as repercussões territoriais do Programa Federal de Apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), implementado a partir do início dos anos 2000, nas 
redes de ensino superior do Sul do Brasil. Este programa tem como resultado a criação ou previsão de criação de 303 
novos campi federais em todo o país. A rede de ensino superior federal expande-se sobre o território onde múltiplos 
atores atuam e exercem seu poder. O quadro atual das redes de ensino superior no Sul do Brasil evidencia a existência 
de múltiplos atores que atuam no território. A decisão sobre a expansão da rede de ensino superior federal foi tomada 
na escala federal, porém acredita-se que as regiões/locais que foram beneficiadas com a instalação de novos campi 
ou novas universidades partiu da articulação de atores que vislumbraram aí uma oportunidade de ampliar seu poder 
sobre o território. Assim, uma decisão no âmbito federal tem impacto no território local/regional. Pergunta-se como 
ocorreu a articulação destes atores e quem são estes atores. Assim, este artigo propõe-se a verificar mudanças de uso 
do território a partir da ação de ampliação da rede de ensino superior federal no sul do Brasil e como ela se sobrepõe 
e interage com as redes de ensino superior já estabelecidas no território. Propõe-se uma abordagem das redes de 
ensino superior no Sul do Brasil a partir dos atores e das múltiplas escalas de poder e gestão. 

Palavras-chave. Universidades, Reuni, Território, Escalas.

ABSTRACT. This article discusses the territorial implications of a federal program for restructuring and expansion 
of federal universities  (Reuni) implemented in the early 2000s in the network of higher education in southern Brazil. 
This program resulted in the creation of 303 new federal campuses across the country. The expansion of the federal 
higher education occurs over the territory where multiple actors act and exert their power. The current framework of 
higher education in southern Brazil highlights the existence of multiple actors over the territory. The decision on the 
expansion of the federal higher education was taken at the federal level, but it is believed that regions / locations that 
benefited themselves from the installation of new campuses and new universities was possible due the articulation of 
actors into expand its power over the territory. Thus, a decision at the federal level has an impact on local / regional 
territory. It’s important to understand how this actors articulates themselves and who they are. This article discusses 
the possible changes in land use after the expansion and restructuration of federal higher education in the southern 
Brazil and how it overlaps and interacts with higher education already established in the territory. We propose an 
approach to higher education in southern Brazil from the actors and the multiple scales of power and management. 

Keywords. Universities, Reuni, Territory, Scales.

INTRODUÇÃO

O ensino superior brasileiro vem passando por rápidas e profundas transformações nos 
últimos vinte anos, tanto na expansão deste nível de ensino quanto no que diz respeito as suas 
finalidades. O intenso crescimento e difusão de instituições de ensino superior (IES)1 em todos 
as regiões do país traz à discussão as repercussões territoriais deste fenômeno sócio espacial. A 

1 Compreendem todas as instituições voltadas ao ensino superior públicas e privadas: universidades, centros universitários, institutos federais 
e faculdades isoladas.

AS ESCALAS DE GESTÃO DAS POLÍTICAS TERRITORIAISEIXO V
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constituição do meio técnico-científico-informacional2 no território brasileiro aliada a desigual 
densidade técnico-científica das regiões vai definir as demandas por maior formação educacional dos 
indivíduos e condicionar o provimento da educação superior no país (SANTOS; SILVEIRA, 2001). 
A ampliação da demanda por educação superior “resulta do ritmo e intensidade das mudanças 
socioeconômicas que se sucedem seletivamente no território nacional “(NASCIMENTO JR., 2006, 
p. 146). As modificações na estrutura produtiva brasileira geram novas demandas educacionais 
visando maior qualificação profissional a partir da adoção de formas mais modernas de produção  
assentadas em bases tecnológicas. Nos últimos 20 anos o Brasil assistiu a um processo significativo 
de crescimento do ensino superior. Em 1991 somavam-se 1.565.056 de alunos matriculados, 
passando para 2.694.245 em 2000 e  7.037.688 em 2012 (INEP/MEC). No final da década de 
1990 verifica-se um aumento significativo no número de instituições de ensino superior no Brasil. 
A expansão do ensino superior neste período deu-se pela forte presença da iniciativa privada. 
Atualmente, são 2.416 IES, a maioria faculdades isoladas privadas.

O sistema de ensino superior no Brasil consolidou-se com base em dois segmentos bem 
definidos e distintos (NEVES, 2012: 3): “um público e um privado, abarcando hoje um sistema 
complexo e diversificado de instituições públicas (federais, estaduais e municipais) e privadas 
(confessionais, particulares, comunitárias e filantrópicas)”. No inicio dos anos 2000, podemos 
apontar nova onda de crescimento, com a retomada do investimento do segmento público e 
crescimento do segmento privado. No segmento público, a onda de crescimento teve início em 
2003 com o Programa de Expansão Fase I das Universidades Federais e, em seguida, pelo Programa 
de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI, instituído 
pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007. 

O REUNI constitui-se em uma das ações integrantes do Plano de Desenvolvimento da Educação 
(PDE)3 onde fica claro o reconhecimento pelo governo federal do papel estratégico das universidades 
para o desenvolvimento econômico e social. Para ingresso no REUNI,  as universidades interessadas 
deveriam apresentar um Plano de Reestruturação, com ênfase especial na interiorização (BRASIL, 
2009), permitindo que o ensino de qualidade fosse acessível às regiões mais remotas do País. O 
programa previa como forma de expansão do número de vagas, entre outras ações, a criação de 
novos campi em Universidades já existentes e também incentivava a criação de novas universidades 
em todo o país, possibilitando a expansão e interiorização das instituições federais de educação 
superior (BRASIL, 2009). Como resultado desta política, de 2005 a 2013 foram criadas 18 novas 
universidades federais (50% delas seguindo o modelo multicampi), passando de 45 para 63. O 
número de campi de universidades federais passou de 148 em 2003 para 315 em 2014, passando 
de 114 para 266 o número de municípios atendidos em todo o Brasil (MEC/INEP). Das 18 novas 
universidades criadas a partir do REUNI, 6 (33,3%) estão na região Nordeste, 5 na região Sul 
(27,8%), 4 na região Sudeste (22,2%), 2 na região Norte (11,1%) e 1 na região Centro-Oeste (5,6%). 

A Região Sul destaca-se como segunda região a receber o maior número de novas universidades 
(até os anos 2000 abrigava 6 universidades federais). Com a implementação do REUNI, foram 
criadas mais 5 universidades federais, 2 no RS, 2 no PR e 1 em SC (com abrangência nos três 

2 Para Milton Santos (1985) a junção entre ciência, técnica e informação gera um novo meio técnico-científico-informacional, que constitui-se 
na cara geográfica da globalização.

3 Aprovado pela Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que “Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências”.
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estados). A região Sul também destaca-se pela localização de duas universidades com caráter de 
integração regional e internacional. Com este objetivo foram criadas em todo o Brasil 4 novas 
universidades, 2 delas localizadas na região Sul - a Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS, 
que integra os estados fronteiriços da região Sul e a Universidade Federal da Integração Latino-
Americana – UNILA, voltada para todos os países da América Latina4. No segmento privado, a 
onda de crescimento verificada a partir dos anos 2000 foi impulsionada por políticas públicas de 
transferência de recursos estatais para a iniciativa privada, como o Financiamento Estudantil 
(FIES) e, mais recentemente, o Programa Universidade Para Todos (PROUNI), aprovado em 2005 
(AMORIM, 2010). Verifica-se na região sul aumento da participação das instituições privadas 
no período entre 2001 e 2012, em 2001 84,65% das instituições eram privadas e em 2012 esta 
porcentagem atingiu 88,02% (INEP/MEC). Estes dados demonstram que mesmo com o investimento 
realizado nos últimos anos no ensino superior federal, ainda verifica-se o predomínio do setor 
privado que, inclusive, tem mostrado crescimento. 

Considerando o território a partir de seu uso político (BECKER, 1983), pode-se visualizá-lo 
como espaço formado por distintos atores sociais, organizados socialmente para além da atuação 
do Estado (SAQUET & CICHOSKI, 2004). No Brasil, a flexibilização do Estado em relação ao 
território a partir dos anos 1980 possibilitou a emergência de múltiplos atores e novos usos 
políticos do território, que imprimem a estes novas formas (RUCKERT, 2004). Para Santos (1994), 
é o uso do território, e não o território em si mesmo, que faz dele objeto de análise. O processo de 
desenvolvimento contemporâneo envolve conhecimento, tecnologia e inovação como principais 
fatores de competitividade para os sistemas produtivos e para os territórios e vê nas instituições de 
ensino superior um fator diferenciador para as regiões. O Governo Federal, ao retomar seu papel 
de indutor da expansão do ensino superior pela rede pública, visa garantir a democratização ao 
acesso e a interiorização do ensino superior, bem como buscar a redução das iniquidades sociais 
e territoriais (preocupações expressas nos Planos Nacionais de Educação de 2001 e 2014). A 
distribuição espacial das novas universidades no território brasileiro deve ser coerente com as 
diretrizes expressas no Plano Nacional de Educação, que atribui ao sistema de ensino superior um 
papel fundamental no desenvolvimento do País e na redução dos desequilíbrios regionais. Pode-se 
considerar que a distribuição de vagas no ensino superior é muito desigual por região, motivada 
pela concentração de matrículas em instituições particulares em regiões mais desenvolvidas. Já o 
setor público, por estar mais bem distribuído pelo território, busca equilibrar estas desigualdades 
de oferta de ensino superior no Brasil.

Com base no exposto pode-se considerar que o ensino superior federal expande-se sobre o 
território onde múltiplos atores atuam e exercem seu poder. O quadro atual do ensino superior 
no Sul do Brasil evidencia a ação de múltiplos atores que são capazes de, a partir da utilização do 
poder que exercem nas localidades/regiões, atrair novos investimentos, trazendo novos usos para 
o território. O objetivo da expansão federal do ensino superior foi o de garantir a democratização 
ao acesso e a interiorização da oferta. Com a retomada do papel do Estado na gestão territorial, o 

4 As outras duas universidades com caráter de integração regional e internacional são: Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA que é a 
universidade da integração amazônica e Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB, com objetivo de é a 
aproximação entre os países falantes da língua portuguesa em outros continentes, como África e Ásia. (Relatório da Comissão Constituída pela 
Portaria nº 126/2012).
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território passa a ser produzido não mais só pelo Estado como seu principal produtor e ator, mas 
também por novos atores da sociedade civil e do mercado, “organizando-se e mobilizando-se no 
sentido de atuar na sua gestão interagindo com os poderes das demais escalas. O território passa a 
ser dinâmico para novos atores” (CAZAROTTO, 2011, p. 18-19). Assim, o Estado retoma seu papel 
de indutor da expansão do ensino superior pela rede pública, porém as repercussões territoriais 
serão influenciadas também pelos atores sociais que influenciam nas decisões e interagem com 
o Estado.

 
TERRITÓRIO, MÚLTIPLOS ATORES E ESCALAS DE PODER E GESTÃO TERRITORIAL

O território interessa ser estudado a partir de seus usos. Pretende-se estudar as mudanças 
de uso do território ocasionadas pelas políticas recentes voltadas ao ensino superior federal, mais 
especificamente as novas universidades que foram criadas e novos campi instalados. O aporte 
teórico vem de autores como Baudelle et al. (2011), Haesbaert (2004), Becker (1983), Sanchez 
(1992) entre outros que contribuem com esta abordagem. 

Para compreender as repercussões territoriais das universidades na região, é importante 
entender o território como uma arena de atores que usam o território para atingir seus interesses. 
Baudelle et. al. (2011) afirma que para os geógrafos o território pode ser analisado sob três pontos 
de vista: existencial, relacionado à identidade; físico, que permite compreender as configurações 
territoriais e a estrutura particular de cada espaço; e organizacional, que entende o território como 
um sistema organizado pelos atores, buscando identificar os atores, quais papéis desempenham 
e como se dão as trocas de informação e processo de decisão que permitem compreender como 
funciona o território. A partir do viés físico e organizacional, é possível entender o território como 
uma arena de atores e verificar quais as ações que efetivamente são concretizadas. Poderíamos 
considerar esta uma abordagem relacional (HAESBAERT, 2004), pois considera as relações social-
históricas ou relações de poder. Dois autores destacam-se dentro desse enfoque (Claude Raffestin 
e Robert Sack), porém não restringem a dimensão política à ação do Estado nem ignoram as 
interseções entre as relações de poder com as dimensões econômica e cultural da sociedade.

A análise do território a partir do ensino superior, com ênfase nas universidades, permite 
entende-lo como um espaço apropriado por um grupo social que o utiliza em diferentes escalas. 
Verificamos que o ensino superior no Brasil é composto predominantemente pela iniciativa 
privada, que acabou preenchendo a lacuna deixada pelo Estado no atendimento à demanda por 
ensino superior que cresceu significativamente nas últimas décadas. Este arranjo não é casual, 
ao contrário, demonstra as relações de poder que porventura se desenvolvem no território, ou 
seja, permite visualizar uma projeção territorializada das relações de poder destes grupos sociais. 

A abordagem unidimensional do poder defendida por Ratzel já não é mais pertinente. Portanto, 
uma abordagem multidimensional do poder é necessária (BECKER, 1983; RAFFESTIN, 1993). 
Para Becker (1983) o território é entendido como espaço formado por distintos atores sociais, 
organizados socialmente para além da atuação do Estado. Esta autora entende que o território é  
gerado pela prática social e produto consumido, vivido e utilizado como meio, portanto, o espaço 
passa a ser considerado como o locus de poder, o território ganhando importância não só para 
o Estado-Nação mas também para os diferentes atores sociais que nele atuam. O território é 
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construído socialmente, refletindo as contradições de cada sociedade e a territorialidade corresponde 
às relações sociais multidimensionais. O entendimento do território a partir de seu uso político 
não deve mais estar enfocado na visão de que o Estado é o grande agente da produção do espaço 
por meio de suas políticas territoriais, mas deve abranger a multidimensionalidade de atores que 
exercem seu poder e gestão no território em diferentes escalas. 

Entende-se como atores todas as entidades que elaboram representações territoriais e 
práticas do espaço, que exprimem essas representações e agem sobre o espaço, estruturando redes e 
território (ROSIÈRE, 2007). Este autor diferencia os atores clássicos da geopolítica (Estado, Exército 
e Igreja), que estão cada vez mais dividindo espaço com novos atores territoriais: da sociedade 
civil (partidos políticos, ONGs, guerrilhas), da economia (empresas transnacionais, mercado 
financeiro), da mídia (considerada como quarto poder) e o povo, no sentido de agrupamentos 
humanos identificados e organizados. 

Estas definições são importantes para a identificação dos atores a partir das universidades, 
não só os considerados atores geopolíticos clássicos (mais diretamente o Estado em relação as 
universidades federais e Igreja em alguns casos de universidades comunitárias e confessionais) 
como também os novos atores territoriais.  A definição dos atores pertinentes à pesquisa será uma 
etapa fundamental do trabalho, que não se esgota neste artigo.

O PAPEL DAS UNIVERSIDADES NO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

A educação superior, na realidade atual, vem sendo identificada como um fator estratégico para 
o desenvolvimento  econômico, cultural e social de um país e principalmente de regiões (ROLIM, 
SERRA, 2010). A interação entre atores sociais é que vai resultar na construção permanente de um 
conjunto de instituições que favoreçam a inovação, entre elas as instituições de ensino superior. 
Goddard (2000) afirma que em economias avançadas, é crescente a preocupação de que ensino 
e pesquisa nas universidades devem ser dirigidos à objetivos econômicos e sociais. No campo do 
desenvolvimento regional esta especificidade fica bastante clara, pois enquanto as universidades 
estão localizadas em regiões, estão sendo cada vez mais demandadas pelos atores e agências 
regionais a contribuírem mais ativamente com o desenvolvimentos destas regiões. Neste contexto, 
a disponibilidade regional/local de conhecimentos e competências é tão importante quanto a 
infraestrutura física, portanto, como resultado, as universidades regionalmente engajadas podem 
tornar-se um ativo locacional fundamental no processo de desenvolvimento socioeconômico regional. 
A importância da existência destas instituições nas regiões favorece a atuação de atores das mais 
variadas escalas, o que é fundamental para o desenvolvimento territorial. O governo federal, ao 
retomar a expansão e interiorização do ensino superior federal reconhece o papel estratégico das 
universidades para o desenvolvimento econômico e social. 

Estabelecer uma pareceria de sucesso entre universidades e atores regionais vai depender de 
uma profunda compreensão sobre o papel que cada um desempenha. Rolim e Serra (2010) apontam 
algumas dificuldades no engajamento das universidades no processo de desenvolvimento das regiões 
em que estão inseridas. Eles apontam que muitas universidades apenas estão na região, enquanto 
outras são da região. As consideradas como estando apenas na região estão mais preocupadas com 
questões do conhecimento universal e temas de interesse nacional e focam no mercado nacional. 
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Já as universidades da região também estão preocupadas com questões específicas das regiões, 
“pesquisam os temas das atividades econômicas das regiões, também formam alunos capacitados 
para os mercados de trabalho das suas regiões e são parceiras dos demais atores regionais (ROLIM, 
SERRA, 2010: 2). Nesse sentido, poderíamos considerar as universidades privadas sem fins lucrativos 
existentes na região Sul e mesmo as estaduais (PR) e municipais (SC) como universidades da região, 
justamente pelo seu histórico de formação estar relacionado com a mobilização de atores locais e 
regionais. Estas iniciativas podem demonstrar a capacidade destes locais organizarem seu próprio 
desenvolvimento, a partir de recursos locais articulados com outras escalas de poder e gestão. Já 
as universidades na região poderiam ser as universidades federais, mais fracamente relacionadas 
com o contexto regional onde estão inseridas. Porém, esta afirmação deve ser confirmada, pois as 
universidades estão abraçando um terceiro papel, justamente relacionado ao seu envolvimento no 
desenvolvimento regional. O processo de interiorização do ensino superior pode vir a fortalecer 
seu papel de agente do desenvolvimento regional, desde que os entraves à isto sejam superados. 
Este processo intensificou-se com a implantação de políticas federais voltadas a ampliação da rede 
de ensino superior federal. Segundo Tânia Bacelar (2012), estas políticas são setoriais com visão 
regional (implícita). Cabe compreender melhor estas definições. 

POLÍTICAS TERRITORIAIS E POLÍTICAS SETORIAIS COM REPERCUSSÕES TERRITORIAIS

O conceito de território vem sendo amplamente utilizado em políticas públicas nas diferentes 
escalas de poder. As repercussões territoriais das políticas sempre existirão, mesmo que a preocupação 
com suas repercussões no território não estejam explícitas, assim, pode-se diferenciar as políticas 
territoriais das políticas com repercussões territoriais (políticas setoriais). A política de expansão 
e interiorização do ensino superior federal verificada a partir dos anos 2000 pode ser considerada 
como uma política setorial com repercussões territoriais. Esta afirmação é corroborada por Bacelar 
(2012) que diferencia três tipos de políticas públicas, sendo agrupadas de acordo com seu objetivo. 
As políticas públicas voltadas à redução das desigualdades são as políticas setoriais com visão 
regional (implícita) (Tipo 1) e as políticas regionais strictu sensu (explícitas) (Tipo 2). Já as políticas 
voltadas à valorizar as potencialidades regionais englobariam as políticas territoriais (estímulo ao 
protagonismo das regiões) (Tipo 3). As políticas de Tipo 1 englobam políticas setoriais nacionais com 
abordagem territorial demonstrando preocupação regional. Nestas políticas Tânia Bacelar inclui, 
entre outras, a de expansão e interiorização dos institutos federais e das universidades federais.

Ao considerar a evolução do espaço-tempo, é importante que as análises abranjam tanto 
políticas com enfoque explicitamente territorial bem como as políticas de outra natureza que 
apresentem rebatimentos e repercussões no território. Neste sentido, deve-se considerar as políticas 
setoriais, que são políticas com repercussão territorial de competência do setor público. As políticas 
setoriais são aquelas que têm como objeto ações para um setor específico, configurando grandes 
temas, como infraestrutura, transporte, saúde, educação, etc., porém, deve-se superar a visão 
setorial predominante nas políticas públicas a partir da incorporação da dimensão territorial. Nesse 
sentido parece importante que no termo de referência da Política Nacional de Desenvolvimento 
Regional - PNDR II haja menção das ações do Ministério da Educação relacionadas à expansão da 
rede de ensino superior, ressaltando a importância destas no sentido da redução das desigualdades 
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regionais. A criação de novas universidades federais e implantação de novos campi, priorizando 
regiões menos desenvolvidas, é um dos esforços marcantes no sentido da redução das desigualdades 
no  País, significando que este problema vem sendo considerado pelo governo federal (BRASIL, 
2012). Esta constatação apenas demonstra a desarticulação entre políticas setoriais no Brasil. O 
exemplo do REUNI deixa claro que, por mais que haja preocupação de que a expansão e interiorização 
do ensino superior contribuam para a redução das desigualdades regionais, esta política não está 
articulada com outras explicitamente territoriais, como a PNDR. O estudo aprofundado do REUNI 
permitirá identificar os critérios adotados para a distribuição das novas universidades e campi e 
possibilitará verificar se a distribuição espacial destas novas estruturas é coerente com o objetivo 
de redução das desigualdades regionais. 

FORMAÇÃO E QUADRO ATUAL DAS REDES DE ENSINO SUPERIOR NO SUL DO BRASIL

O estudo do território nacional a partir da formação do ensino superior permite entende-
lo como unidade e diversidade, espaço de conflitos entre normas e usos (AMORIM, 2010). É 
importante, portanto, entender o país a partir da noção de território usado. Na conjuntura atual, 
o lugar passa a ocupar, novamente, posição de destaque, considerando que “as diferenças entre 
os lugares são o resultado do arranjo espacial dos modos de produção particulares” (SANTOS, 
2005: 28). Tais diferenças fazem refletir sobre suas manifestações no uso do território. Mais 
especificamente, interessa entender como se dá o uso do território pelas instituições de ensino 
superior, vista como estruturas mais duradouras e universais da sociedade e que apresentam, como 
principal característica, desde sua criação, a produção e aprendizagem do saber (AMORIM, 2010). 

A formação do ensino superior no Brasil deu-se de forma diferenciada nas diversas regiões do 
país. Estas peculiaridades podem demonstrar a atuação dos atores no território e como desempenham 
seu poder e gestão. Na região Sul do Brasil a formação da rede de ensino superior está fortemente 
ligada às universidades comunitárias, principalmente em SC e RS. As universidades comunitárias – 
que formam o maior sistema de educação superior no RS e SC– constituem um modelo próprio de 
educação brasileira. Surgem a partir da década de 1950 resultado da mobilização das comunidades 
regionais, que buscam suprir a carência de educação superior pela incapacidade do Estado em prover 
este serviço (SCHMIDT,CAMPIS, 2009) e abrangem diversas regiões destes estados. Não existem 
universidades comunitárias no PR, neste Estado a interiorização do ensino superior deu-se por 
meio das universidades estaduais (seis no total, todas no interior). Pode-se constatar que durante 
muitas décadas houve, na região Sul, vasta área desatendida por universidades públicas (norte do 
RS, toda SC com algumas exceções pontuais e praticamente a metade sul do PR), que foi sendo 
ocupada por iniciativas que resultaram nas universidades comunitárias gaúchas e catarinenses.

Em Santa Catarina (SC) até o final da década de 1950 não existiam universidades. Existiam 
cursos isolados em Florianópolis, que passaram a compor na década de 1960 a Universidade Federal 
de Santa Catarina – UFSC. Em 1964, atendendo a necessidade de oferta de ensino superior, são 
criadas duas universidades, uma estadual, a Universidade para o Desenvolvimento do Estado 
de Santa Catarina – UDESC, e a Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB, criada 
pelo governo municipal. Verifica-se neste período a proliferação em todas as regiões do estado 
de iniciativas municipais que criaram suas fundações educacionais voltadas a administração do 
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ensino superior. Atualmente existem 8 universidades públicas municipais, que têm origem a partir 
destas iniciativas. 

No Paraná, o ensino superior está fortemente relacionado às universidades estaduais. Sampaio, 
Balbachesky e Peñaloza (1998) analisaram as universidades estaduais no Brasil e apontaram 
que estas foram criadas, em alguns estados da Federação antecipando-se à política do Governo 
Federal para a criação de uma universidade no Brasil. Foram o resultado de parceria com lideranças 
políticas, intelectuais e representantes da sociedade que tomaram a iniciativa de criar suas próprias 
instituições. Em 1912 foi criada a Universidade do Paraná, como resultado da iniciativa de grupos 
locais que contaram com o apoio do Governo do Estado. A criação de universidades estaduais 
consolidou-se como a referencia na oferta de ensino superior no Estado que conta hoje com 6 
universidades estaduais, criadas a partir dos anos 1970. Outra peculiaridade do Estado do PR em 
relação ao RS e SC é a existência de 2 universidade privada com fins lucrativos.

A formação do ensino superior no RS seguiu um padrão próprio, tanto no setor público 
quanto privado. No setor público é um dos estados mais beneficiados com a implantação de 
instituições de ensino superior federais. No setor privado, distingue-se do resto do país por abrigar 
instituições privadas com forte caráter comunitário, tanto organizadas em escolas isoladas quanto 
em universidades. Estas concentraram-se principalmente no nordeste e noroeste do Estado e 
foram o resultado da iniciativa de lideranças locais motivadas pelas necessidades e perspectivas 
de desenvolvimento regional e apoiadas na ação política de representantes locais (NEVES, 1995). 
Nos anos 1970, como resultado da política federal, houve uma proliferação no Estado de escolas 
superiores. Nos anos 1980 buscava-se transformar o caráter comunitário destas instituições em 
distinção conceitual e argumento político na busca por um tratamento diferenciado por parte dos 
responsáveis pela política de ensino superior. Nos anos 1990 verifica-se uma tendência de alteração 
no perfil institucional destas instituições, quando buscam novos modelos regionais. “Todas estas 
IES, mesmo privadas, afirmam-se como tendo caráter e fins públicos. Estão a serviço do público 
em geral, atendem demandas de diferentes segmentos voltados ao interesse da região” (NEVES, 
1995: 1). No RS, as universidades particulares – comunitárias e confessionais integram o Consórcio 
das Universidades Comunitárias Gaúchas – COMUNG. Atualmente o COMUNG congrega 15 
instituições de ensino superior comunitárias no Estado e em SC integram a Associação Catarinense 
das Fundações Educacionais – ACAFE, que congrega 16 instituições de ensino superior.

O quadro atual do sistema de ensino superior no Sul do Brasil evidencia a existência de 
múltiplos atores que atuam no território. Em 2012 o Sul do Brasil contava com 490 instituições 
de ensino superior, sendo 46 universidades (9,4%). Destas, 27 são públicas (58,7%) e 19 privadas. 
Dentre as públicas, 11 são federais (40,8%), 8 estaduais (29,6%) e 8 municipais5 (29,6%). Chama 
atenção o fato de que todas as universidades municipais estão localizadas em SC. Já em relação as 
estaduais, como visto anteriormente, a maior concentração destas está no PR (75%). Já em relação 
as privadas, a maioria delas está no RS (63%), todas sem fins lucrativos, como visto anteriormente. 
No PR, das 5 universidades privadas, 3 são com fins lucrativos. Quanto a localização, na região 
Sul 74,3% do total de IES estão localizadas no interior do Estado. Quanto as universidades, 77,8% 

5 Considerou-se como referência os dados do Censo da Educação Superior de 2012, que consideram as universidades comunitárias de Santa Ca-
tarina como públicas municipais. No portal do e-mec, estas estão em processo de análise para serem enquadradas como especiais.
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estão localizadas no interior. A maior concentração de universidades no interior ocorre em SC 
(84,6%), seguido pelo RS (78,9%), que apresentam percentual superior a média do Brasil (65%) e 
PR (64,3%) (Quadros 01 e Quadro 02).

Quadro 01 - Número de Instituições de Educação Superior, por Organização Acadêmica e Categoria 

Administrativa no Brasil.

CATEGORIA 
ADMINISTRATIVA

INSTITUIÇÕES

TOTAL UNIVERSIDADE CENTRO UNIV. FACULDADE CEFET

BRASIL

Total 2.416 193 139 2.044 40

Pública 304 108 10 146 40

Federal 103 59 - 4 40

Estadual 116 38 1 77 -

Municipal 85 11 9 65 -

Privada 2.112 85 129 1.898 -

Fonte: INEP/MEC, 2012.

Quadro 02 - Número de Instituições de Educação Superior, por Organização Acadêmica e Categoria 

Administrativa na região Sul. 

CATEGORIA 
ADMINISTRATIVA

INSTITUIÇÕES

TOTAL UNIVERSIDADE CENTRO UNIV. FACULDADE CEFET

REGIÃO SUL

Total 409 46 21 336 6

Pública 49 27 5 11 6

Federal 17 11 - - 6

Estadual 15 8 - 7 -

Municipal 17 8 5 4 -

Privada 360 19 16 325 -

Fonte: INEP/MEC, 2012.

Analisando o território a partir das universidades podemos verificar a atuação dos múltiplos 
atores e como estes influenciam na configuração das estruturas relacionadas a rede de ensino superior 
que são implantadas no território. Também pode-se depreender as escalas de poder e gestão que 
emanam destas estruturas. A concentração de Universidades particulares comunitárias no norte 
do RS pode ser evidência da articulação dos atores principalmente na escala local/regional. Já na 
região Sul do RS a capacidade de atrair Universidades Federais pode evidenciar uma articulação 
maior dos atores na escala local/federal. Acredita-se que a implantação destas novas estruturas 
siga a lógica dos atores que atuam no território e que, a partir da utilização do poder que exercem 
nas suas localidades/regiões, conseguem atrair novos investimentos, trazendo novos usos para 
o território. A partir destas constatações, surgiram questionamentos a respeito da repercussão 
das instituições de ensino superior no território onde estão instaladas, e como interagem com 
estruturas já estabelecidas. 
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POR UMA ABORDAGEM DAS UNIVERSIDADES A PARTIR DOS ATORES E DAS MÚLTIPLAS 
ESCALAS DE PODER E GESTÃO 

Entende-se o território como um produto social, uma arena de lutas e uma fonte de recursos. 
No interior do território “existem conflitos, disputas pela  implementação de projetos políticos 
entre os diferentes atores do desenvolvimento” (CAZAROTTO, 2011, p. 35). Para Castro (2005: 
97-98), o poder pode ser entendido como a manifestação de uma “possibilidade de dispor de um 
instrumento para se chegar a um fim (a vantagem ou o efeito desejado), mas a possibilidade de 
chegar a este fim supõe a existência de uma relação necessariamente assimétrica”. Sendo assim, 
considerando que a ideia de poder traz intrinsecamente um componente de relação e assimetria, 
o poder se manifesta em situações relacionais assimétricas (CASTRO, 2005). Estas assimetrias 
podem ser apreendidas pelas diferentes materializações de ações através da criação de objetos 
geográficos, que espelham a intencionalidade de seus atores. Nesse sentido e com a ampliação das 
possibilidades para a manifestação de poder no espaço a partir da gestão territorial (CAZAROTTO, 
2011, p. 35), as regiões “mais dinâmicas” podem ser aquelas que contam com atores “mais dinâmicos”, 
que “mobilizam-se no sentido de atrair recursos de toda a ordem para atender as necessidades do 
território onde atuam”. Porém, “os fenômenos que se manifestam em um recorte territorial de 
menor abrangência podem ser determinados por múltiplas escalas” (CAZAROTTO, 2011, p. 38). 

A análise dos atores que podem ser identificados a partir das universidades no território 
permite visualizar as múltiplas escalas de poder e gestão. “Os territórios são mais densos e mais 
complexos do ângulo dos múltiplos poderes que nele e sobre ele atuam” (RUCKERT, 2004, p. 5). 
Assim, a configuração do ensino superior no território não se apresenta de forma homogênea e 
nem mesmo foi construído por um ator, seja do setor privado ou de uma escala pública de menor 
abrangência como o município ou a região. Os territórios que apresentam maior densidade 
institucional em relação as instituições de ensino superior podem evidenciar a existência de atores 
que mobilizam recursos de qualquer ordem, seja do setor privado ou público nas diversas escalas 
de poder e gestão. 

Santos (1999) e Rückert (2001) defendem que muitos fenômenos, antes de se manifestarem 
na escala local podem ser determinados por outras escalas. Assim, o resultado dos fenômenos que 
se manifestam num local originam-se de uma intenção pensada por atores que podem ser locais 
ou multiescalares como os atores clássicos da geopolítica (Estado, Exército e Igreja) bem como os 
novos atores territoriais: da sociedade civil, da economia, da mídia e o próprio povo. Esta intenção 
pode manifestar-se como ação conduzida por um ou diversos atores. Portanto, o domínio das 
escalas é um elemento prévio a toda a ação (RACINE, RAFFESTIN, RUFFY, 1983). A utilização das 
escalas geográficas apresenta-se como uma técnica importante “para a compreensão do sentido 
e da visibilidade dos fenômenos numa perspectiva espacial (RUCKERT, 2013, p. 10). A escala, 
como estratégia de representação e apreensão da realidade, define o campo empírico da pesquisa 
de investigação e de análise (CASTRO, 1995, p. 120).

A escolha dos diferentes espaços de conceptualização, planos superpostos, que não podem ser 
representados numa única escala, é uma etapa primordial no método de investigação geográfica.  
A passagem do heterogêneo para o homogêneo dá-se pelo recorte de subconjuntos, no interior de 
um combinatório de elementos diferenciados (RACINE, RAFFESTIN, RUFFY, 1983, p. 123-135). 
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Para estes autores, escala pode ser definida “como uma função do esquecimento coerente que 
permita uma ação bem sucedida. A escala aparece desde então como um filtro que empobrece a 
realidade mas que preserva aquilo que é pertinente em relação a uma dada intenção” (RACINE, 
RAFFESTIN, RUFFY, 1983, p. 128). Assim, buscando entender o território a partir de seus usos, as 
escalas geográficas de poder serão utilizadas como técnica de análise. O território será entendido 
a partir da análise dos subconjuntos do ensino superior presentes em uma região, analisando 
múltiplas escalas. A seleção das escalas relevantes foi pautada pela apreciação teórica dos conceitos 
orientadores do tema. Assim, no âmbito do ensino superior, identificou-se a influência da escala 
internacional, nacional, estadual e regional/local. A identificação destas escalas de poder e gestão 
leva em consideração de onde partem as decisões e até onde alcançam. Sendo assim, definiram-se 
as quatro escalas de análise: (a) Escala Federal-Regional/Local: engloba as universidades federais 
(as já existentes e as implantadas a partir do REUNI); (b) Escala Estadual-Regional/Local: engloba 
as universidades estaduais, com iniciativa mais recente de implementação em algumas regiões 
(RS) e já profundamente enraizadas (PR e SC); (c) Escala Local-Regional: engloba as universidades 
comunitárias, que estão profundamente enraizadas nas regiões, pela sua peculiaridade em relação 
a escala da qual parte a iniciativa para sua implantação; (d) Escala Internacional-Regional/Local: 
engloba as confessionais e particulares com fins lucrativos, também diferenciadas pela escala da 
qual parte a iniciativa de implantação (Figura 01). Ressalta-se que esta leitura pode modificar-se a 
partir do momento que a pesquisa se aprofunde, pois outras escalas podem surgir que não foram 
previamente identificadas. 

Figura 01 - Escalas de análise das universidades.
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Fonte: autora.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise do território a partir de seus usos permite visualizar a atuação dos múltiplos 
atores e das escalas de poder e gestão. A análise do território a partir das universidades parece ser 
pertinente para demonstrar a dinâmica de localização das universidades no território e identificar 
as repercussões territoriais a partir da análise dos atores, buscando esclarecer quem decide o quê 
em qual escala. Entende-se como repercussões territoriais as ações efetivamente implantadas 
no território pelos atores, materiais e imateriais. A partir da identificação dos atores envolvidos 
na implantação e gestão das universidades no território será possível verificar o que realmente 
conseguem materializar no território. Este artigo teve como objetivo apresentar a discussão 
teórica que embasa a opção pela análise do território a partir das universidades e defende uma 
abordagem das universidades a partir dos atores e das múltiplas escalas de poder e gestão. As 
escalas previamente definidas servem para compreender melhor o problema, pois dão uma primeira 
aproximação sobre como se organiza no território a rede de ensino superior no Sul do Brasil. 

REFERÊNCIAS

AMORIM, C. C. O uso do território brasileiro e as instituições de ensino superior. Tese apresentada ao Departamento 
de Geografia, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo, para 
obtenção do título de Doutor em Geografia Humana, 2010. 

BACELAR, Tânia. Tendências e Perspectivas do Desenvolvimento Regional no Brasil. Apresentação realizada 
na Conferência Estadual de Desenvolvimento Regional - RS. Porto Alegre, 25 de setembro de 2012.

BAUDELLE, Guy et al. Le développement territorial en Europe. Concepts, enjeux et débats. Rennes: Presses 
Universitaires de Rennes, 2011. Capítulo 1. Le développement territorial: finalités et spécificités. P. 13-27.

BRASIL. Ministério da Educação. Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 
Federais: Reuni 2008 – Relatório de Primeiro Ano. 2009. Disponível em: <portal.mec.gov.br/. Acesso 
em: 3 out. 2011.

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Relatório da II PNDR. Brasília, 2012.

BECKER, Bertha. O uso político do território: questões a partir de uma visão do terceiro mundo. In: BECKER, 
B.; HAESBAERT, R.; SILVEIRA, C. (Orgs.). Abordagens políticas da espacialidade. Rio de Janeiro: UFRJ, 
1983. p. 1-21.

CASTRO, Iná E. de. Geografia e política. Território, escalas de ação e instituições. Rio de Janeiro: Bertrand-
Brasil,    2005. Capítulo 3. O poder e o poder político como problemas.  

CAZAROTTO, Rosmari.  A Geografia do conhecimento na inovação do território: um estudo a partir dos polos 
de inovação tecnológicas – RS – Vale do Rio Parto e Vale do Taquari – RS. Porto Alegre: UFRGS /  Programa 
de Pós-Graduação em Geografia,  2011. (Tese de Doutorado).  

GODDARD, John. The response of HEIs to regional needs (This paper draws heavily on a report prepared for 
the OECD Programme on Institutional Management in Higher Education (1999) (ISBN 92-64-17143-
6). University of Newcastle upon Tyne, UK, 2000.

HAESBAERT, Rogério. Descaminhos e perspectivas do território. In: RIBAS, Alexandre D.; SPOSITO, Eliseu 
S.; SAQUET, Marcos A. Território e desenvolvimento: diferentes abordagens. Francisco Beltrão: Unioeste, 
2004. p. 87-119.



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 1184-1196. ISBN 978-85-63800-17-6

Rorato1196

diagramação: letra1@editoraletra1.com

NEVES, Clarissa Eckert Baeta. Ensino Superior Privado no Rio Grande do Sul. Documento de Trabalho 6. 
Universidade de São Paulo. Núcleo de Pesquisas sobre Ensino Superior, 1995.

NEVES, Clarissa Eckert Baeta. Ensino Superior no Brasil: expansão, diversificação e inclusão. Preparado para 
apresentação no Congresso de 2012 da LASA (Associação de Estudos Latino Americanos), em São 
Francisco, Califórnia Maio 23 a 26, 2012.

NASCIMENTO JR., F. C. O fenômeno de expansão das instituições de ensino superior e o território 
brasileiro. Geografia – v. 15, n. 1, jan./jun. 2006 – Universidades Estadual de Londrina, Departamento 
de Geociências.

RACINE, J.B., RAFFESTIN, C.; RUFFY,V. Escala e ação, contribuições para uma interpretação do mecanismo 
de escala na prática da Geografia. Revista Brasileira de Geografia, v. 45, n.1, p. 123-135, jan. Mar. 1983. 

RAFFESTIN, Claude. Por uma geografia do poder. São Paulo: Ática, 1993.

ROLIM, C.; SERRA, M. Universidade e Região: ser da região X estar na região. 7º Congresso Ibérico de Estudos 
Africanos, Lisboa, 2010. Disponível em https://repositorio.iscte-iul.pt/handle/10071/2383?mode=full 
Acesso em 01 de julho de 2014.

ROSIÈRE, Stéphane. Géographie politique & Géopolitique. Une grammaire de l’espace politique. 2ª édition. 
Paris: Ellipses. 2007. Capítulo 2 da Segunda Parte. Les acteurs géopolitiques. P. 283-346.

RÜCKERT, Aldomar Arnaldo. Políticas territoriais, ciência & tecnologia e a ação de atores locais e regionais. 
O Polo de Modernização Tecnológica da Serra – Rio Grande do Sul – Brasil. Sociologias, Porto Alegre, 
ano 6, nº 11, jan./jun. 2004, p. 148-183.

RÜCKERT, Aldomar. A. Políticas territoriais comparadas União Europeia/Mercosul/Brasil. Porto Alegre: UFRGS, 
2013 (no prelo).

SAMPAIO, Helena; BALBACHESKY, Elisabeth;  PEÑALOZA, Verónica. Universidades Estaduais no Brasil – 
Características Institucionais. Documento de Trabalho 4. Universidade de São Paulo. Núcleo de Pesquisas 
sobre Ensino Superior, 1998.

SAQUET, Marcos Aurelio; CICHOSKI, Pâmela. Bertha Becker: uma contribuição à análise da sua concepção de 
geografia, espaço e território. Campo-Território: revista de geografia agraria, v. 8, n. 15, p. 1-26, fev., 2013.

SANCHEZ, Joan-Eugeni. Geografia Política. Madrid: Editorial Síntesis. 1992. Capítulo 3. Âmbitos de la 
geografia política.

SANTOS, Milton. Modo de produção técnico científico e diferenciação espacial. Revista Território, ano 
IV, nº6, jan./jun.1999. Disponível em: <http://www.revistaterritorio.com.br/pdf/06_2_santos.pdf>. 
Acesso em 06 mar. 2014.

SANTOS, Milton. O retorno do território. In: SANTOS, Milton et al. (Orgs.). Território: globalização e 
fragmentação. São Paulo: Hucitec/Anpur, 1994, p.15-28.

SANTOS, Milton. Da totalidade ao lugar. São Paulo: Edusp, 2005.

SANTOS, Milton e SILVEIRA, Maria Laura. O Brasil. Território e sociedade no início do século XXI. Rio de 
Janeiro/São Paulo, Record, 2001, 16a ed. (2011).

SCHMIDT, João Pedro; CAMPIS, Luiz Augusto C. As instituições comunitárias e o novo marco jurídico 
do público não-estatal. In: Instituições comunitárias [CD-ROM]: Instituições públicas não-estatais / 
organizador, João Pedro Schimidt. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2009.



diagramação: letra1@editoraletra1.com

Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 1197-1209. ISBN 978-85-63800-17-6

REFLEXÕES SOBRE A RELAÇÃO ENTRE PLANEJAMENTO URBANO E 
POLITICA: A REGIÃO PORTUÁRIA NOS PLANOS AGACHE E DOXIADIS

REFLECTIONS ABOUT THE RELATION BETWEEN URBAN PLANNIG AND POLICY:
THE PORT ZONE IN THE PLANS AGACHE AND DOXIADIS

GUILHERME DO NASCIMENTO RODRIGUES

Universidade Federal do Rio de Janeiro
guirodriguesn@gmail.com

RESUMO. O presente trabalho pretende trazer uma reflexão a respeito das relações entre o planejamento urbano e 
política, esta entendida aqui no sentido mais clássico, ligado às decisões do Estado. No entanto não serão negligenciados 
os conflitos e jogos de poderes que influenciam na tomada de decisão por parte dos diferentes governos. Partimos 
do pressuposto que existe uma relação íntima entre os interesses das classes dominantes e as políticas urbanas 
empreendidas, de forma que busca-se adaptar a cidade às necessidades destas classes. Para mostrar esta relação 
buscamos um caminho muito específico que é analisar as propostas de dois planos (Agache e Doxiadis) para a região 
portuária do Rio de Janeiro.  Esta análise busca entender como a região se inseria dentro dos planos analisados e 
como o papel desempenhado por esta região muda. 

Palavras-chave. Planos urbanos, Política, Região portuária, Agache, Doxiadis.

ABSTRACT. This article want to make a reflection about the relations between urban planning and policy. Policiy 
in the classic meaning, the one that treats about the decisions of the Estate. Though we not reject the conflicts and 
relations of power that makes influencing in the decisions of the governments. We think that exists an close relation 
between the interests  of the dominant groups and the urban policies that are made, so the city is adapted for the 
necessities of this groups. To show this relations we will analyse the proposes of two plans: the Agache Plan and the 
Doxiadis Plan. This two plans were made for the city of Rio de Janeiro. We will analyse the proposes for the Port 
Zone of the city, trying to understand how this zone was inserted in the plans for the city and how the function of 
this zone modifies

Keywords. Urban planification, Policy, Port region, Agache, Doxiadis.

INTRODUÇÃO

Desde tempos remotos o homem busca uma compreensão e elaboração mais consciente 
da cidade e da vida urbana. A própria cidade nasce do controle mais conscientizado sobre a 
natureza. Pode-se dizer que já nos primórdios da cidade existia um projeto humano: uma divisão 
entre terrenos que seriam cultivados (se opondo à simples apropriação dos alimentos que ocorria 
antes), abrigos para o homem e para os animais e depósitos para guardar os alimentos, tudo isto 
formando um arranjo espacial conscientizado. Além disso, vemos que há muito tempo o homem 
procura técnicas para melhor convívio e sobrevivência, formulando, por exemplo, cidades muradas, 
malhas viárias distintas, calçamentos, etc.

Porém é no século XIX que vai emergir um conjunto de críticas à cidade e formulações mais 
concretas sobre como a cidade deveria funcionar. Surgem planejamentos que buscam organizar 
e controlar todos os pormenores de uma cidade. 

AS ESCALAS DE GESTÃO DAS POLÍTICAS TERRITORIAISEIXO V
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As críticas desse período são direcionadas aos grandes problemas de insalubridade e 
infraestrutura urbana. Um dos causadores desse problema foi o superpovoamento das cidades, 
decorrente da migração campo-cidade que aconteceu após a Revolução Industrial. 

Estas críticas aparecem no cenário nascente da modernidade, onde a racionalidade dominava 
e era tida como a ferramenta com a qual o homem poderia ler e compreender objetivamente o 
mundo e até organiza-lo da melhor forma. 

Este pensamento pautado na racionalidade se espalha por vários ramos do conhecimento. Na 
arquitetura e no urbanismo são incorporadas características como a padronização e a geometrização 
do espaço. Era preciso racionalizar a cidade, com cada coisa em seu lugar, no objetivo de tornar a 
cidade mais funcional. 

É importante notar que a expressão de determinado campo do conhecimento, como a 
arquitetura, não está dissociada de um contexto geral. Dessa forma, os primeiros planejamentos 
urbanos seguem de certa forma a lógica do pensamento iluminista e positivista onde se acreditava 
que era possível, através da racionalidade, se atingir um ponto de maior perfeição, numa lógica 
onde a sociedade estaria em constante aprimoramento.

Da mesma forma que o planejamento urbano sofre influência intelectual do contexto de sua 
época, acreditamos que a política também exerça grande influência sobre os objetivos dos planos 
urbanos de cada período.

Buscaremos mostrar aqui como isto se dá na prática através da analise de dois planos urbanos 
elaborados para a cidade do Rio de Janeiro. Portanto, daremos foco à forma como o contexto 
político, das épocas em que estes planos foram elaborados, influenciou no arranjo espacial urbano 
proposto para a cidade.  

Observaremos neste estudo como uma região específica da cidade – a Região Portuária – 
tem sua função modificada de acordo com interesses políticos de duas épocas: os anos 1920 e os 
anos 1960. 

No primeiro capítulo discutiremos brevemente a história da Região Portuária do Rio de 
Janeiro, buscando compreender como ela se constituiu e como foi o relacionamento dela com o 
restante da cidade ao longo da história. 

Já no segundo capítulo abordaremos o contexto dos Planos Agache e Doxiadis e suas 
propostas para a região portuária. Após ver os contextos históricos dos planos e das regiões e 
avaliar as propostas dos dois planos será possível concluir de que forma a política influenciou no 
planejamento daquela região nos dois períodos propostos.

BREVE HISTÓRICO DA REGIÃO PORTUÁRIA DO RIO DE JANEIRO

O que conhecemos como região portuária hoje é a área correspondente aos bairros Gamboa, 
Saúde, Santo Cristo e parte do Caju, no entanto parte desta área sequer existia no inicio da ocupação 
da cidade. 

A região portuária se restringia há uma pequena faixa de terra entre a Baía de Guanabara e 
uma parede montanhosa composta pelos morros da Conceição, São Bento, Providência e Pinto. 
Esta área começa a ser ocupada no século XVII de forma tímida, apenas com chácaras. 
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É apenas no século XVIII que a região começa a ter uma ocupação um pouco mais representativa. 
Nesta época o Rio de Janeiro passava a ser capital do império e era o local onde o ouro extraído 
da região de Minas Gerais era escoado e com isso aumenta a ocupação e as atividades em toda 
cidade. Além disso, a região portuária passa a exercer a função de mercados de escravos e também 
a aumentar o número de armazéns e trapiches associados às atividades portuárias. 

No século XIX a cidade recebe inúmeras melhorias e passa a ficar melhor integrada ao 
comércio mundial após a chegada da Família Real, abertura dos portos e Independência. A cidade 
começa a ter um comércio muito mais dinâmico, cresce em número de habitantes e expande seus 
domínios para São Cristóvão, onde vai se estabelecer a residência da Família Real. Além disso, a 
cidade ganha serviços de iluminação à gás, saneamento e no final do século aparecem as primeiras 
linhas de bondes. A região portuária nesse contexto também passa por transformações, pois 
recebe melhorias como aterros que facilitam a comunicação da cidade com São Cristóvão e inicia-
se um projeto de melhoramento portuário para o escoamento do café, contando inclusive com a 
instalação de ferrovia e melhorias nos cais.

Apesar dos esforços de melhorias portuárias o aumento das trocas comerciais continuava e a 
demanda pela construção de um porto moderno se tornava cada vez mais necessária. Para atender 
esta demanda em 1903 inicia-se uma grande reforma na cidade onde um dos pontos principais 
era a construção do porto, concluída em 1910.

A reforma previa a construção de 3.500 metros de cais, dos quais 2700 foram construídos 
até 1910 e apenas 800 metros foram efetivamente inaugurados com toda estrutura necessária. No 
entanto, cabe ressaltar que estas melhorias já significavam grande avanço para o Rio de Janeiro, 
que deixava de ter suas trocas baseada nos trapiches e pequenos cais e agora contava com um 
porto moderno. Em 1911 as obras foram finalmente concluídas e o porto passou a contar com 18 
armazéns internos, 96 armazéns externos e 90 guindastes elétricos.

Além disso, houve uma reformulação da infraestrutura da cidade com alargamento de diversas 
ruas e abertura de outras. Esta reformulação visava a integração das diferentes regiões da cidade 
ao centro, merecendo destaques a construção da Avenida Beira-Mar e da Avenida Central 

Estas obras estabeleceram a estrutura viária que perdura até hoje naquela região, com as 
ruas da parte aterrada seguindo um traçado cartesiano em oposição às ruas estreitas e sinuosas 
do antigo litoral.  Além disso, a estrutura fundiária da região também se solidificou neste período, 
uma vez que as obras foram feitas através de empréstimos ingleses à União. Portanto, toda área 
aterrada tornou-se propriedade pública cedida por concessão, sendo isto importante para entender 
toda a dificuldade de reformas na área ao longo da história, já que as alterações precisavam ser 
negociadas com a União.

OS PLANEJAMENTOS E SEUS CONTEXTOS

Após entender como se consolidou a Região Portuária, cabe agora entendermos quais foram 
os papéis atribuídos à ela dentro dos dois planos urbanos propostos para a análise: Plano Agache 
e Plano Doxiadis.
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A análise desses planos e o dos contextos em que foram elaborados será de fundamental 
importância para entender quais foram os valores que tiveram influência na elaboração dos 
planos, ou seja, quais interesses foram ouvidos e quais as proposições que foram postas no papel. 
Poderemos perceber quais eram os conflitos de cada período e como eles se resolveram. A esse 
respeito Oliveira Cruz (2012) enfatiza como estes planos podem nos dar elementos para entender 
e compreender a produção do espaço urbano e os conflitos e interesses presentes nesta produção:

O planejamento é um elemento fundamental para compreender a produção e organização do 
espaço urbano, pois ele expressa os interesses dos segmentos  coexistentes na cidade e 
pode justificar ou não a ação deles. (OLIVEIRA CRUZ, 2011, p. 82)

Sabemos, portanto, que o planejamento não é neutro, é a expressão da sociedade e como 
tal sofre a influência de ideologias e interesses. Interesses muitas vezes conflituosos, resultantes 
da complexidade que é inerente à própria sociedade.

O Plano Agache

Para falar do plano Agache é preciso antes contextualizar a época em que foi elaborado - a 
segunda década do século XX.

Para Stuckenbruck (1996) a primeira década do século XX, apesar de ser marcada pelos 
primórdios da urbanização, caracterizava-se principalmente por discussões em torno da vocação 
agrária brasileira. Dessa forma, ainda não se falava de urbanização com naturalidade e os temas 
do urbanismo acabavam sendo negligenciados, somente na década 1920 é que tem-se o início 
definitivo do processo de urbanização brasileiro., 

A década de 1920 foi marcada por diversas transformações, era uma época de transição e 
redefinições em diversos cenários.

No cenário econômico, o setor industrial ganhava cada vez mais importância e como 
consequência causava uma diversificação e transformação no mundo do trabalho, gerando, por 
exemplo, a imigração de trabalhadores rurais para a cidade em busca de trabalho nas indústrias. 

Já no cenário cultural e intelectual surgia um movimento de reinterpretação de nossa história. 
Os intelectuais deste período refletiam sobre a vocação do Brasil e qual seria sua real identidade, 
tendo dos eventos marcos dessa vontade: a Semana de Arte Moderna e a Exposição Mundial de 
1922. Enquanto no cenário político as oligarquias agrícolas de São Paulo e Minas começavam sofrer 
pressões, era o início de uma demanda por maior participação política de novos atores sociais, 
dentre eles a burguesia industrial e os militares de baixa patente.

Dentro desta configuração foram realizadas diversas tentativas de melhorias urbanas na 
cidade, principalmente na gestão de Carlos Sampaio, entre 1920 e 1922, onde o prefeito além das 
obras realizadas em função da Exposição Universal, também realizou melhorias em bairros como 
Copacabana, Méier, Lagoa e Ipanema. (STUCKEMBRUCK, 1996)

Porém estas melhorias não foram suficientes para solucionar os problemas da cidade, que 
recebia diversas críticas, sobretudo pelos jornais da época, denunciando a falta de infraestrutura 
na cidade. 
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É neste contexto que em 1926 o recém-empossado prefeito da cidade, Antônio Prado Junior, 
anuncia a contratação de um plano geral de remodelação da cidade. Este plano foi encomendado 
ao arquiteto e urbanista francês, Alfred Hubert-Donat Agache. 

Algumas polêmicas foram levantadas à época. A primeira diz respeito ao prefeito. Prado 
Junior não tinha nenhuma experiência política até então, tendo apenas sido presidente do Atlético 
Clube Paulistano, uma agremiação esportiva de São Paulo. Porém sua amizade com o presidente 
Washington Luís e o prestígio de seu pai, que já havia sido governador de São Paulo, fizeram com 
que ele tivesse prioridade na escolha do cargo. No entanto pairavam as dúvidas sobre a capacidade 
administrativa do prefeito. 

 A segunda grande polêmica envolvia a nacionalidade do responsável pela confecção do 
plano. Nesta questão existia um embate entre os engenheiros e os arquitetos. Os primeiros, mais 
estabilizados como categoria profissional, tendo o Clube de Engenharia como entidade representativa 
de seus interesses desde 1880, defendiam a vinda de um profissional estrangeiro para confecção do 
plano, cabendo aos brasileiros auxiliar este profissional. Já os arquitetos buscando construir seu 
espaço como profissionais capazes de intervir na cidade, criam o Instituto Brasileiro de Arquitetos 
em 1921 e se colocam majoritariamente como favoráveis a contratação de uma equipe brasileira 
para elaboração do plano de remodelação.

Tendo que encarar essas polêmicas o prefeito adiou a contratação de Alfred Agache, que 
inicialmente viria ao Brasil em janeiro de 1927, mas só chega à cidade em junho do mesmo 
ano a pedido do prefeito. A contratação foi efetivada levando em conta, entre outros fatores, a 
importância do arquiteto francês, tido como criador do termo urbanismo e fundador da Societé 
Française d´Urbanistes.

O plano de remodelação elaborado por Agache tinha como objetivo expresso servir de diretriz 
geral para o desenvolvimento da cidade, visando disciplinar seu crescimento. Neste sentido o 
plano está baseado fortemente no zoneamento de atividades e na formulação de uma legislação 
urbanística.

O plano foi importante ao realizar diversos levantamentos sobre a cidade, apresentando 
dados que abordam desde a sua vegetação e clima até demografia e economia. O mais importante 
trabalho, no entanto, foram as fotografias aéreas realizadas para o plano, numa verdadeira tarefa 
de realizar um levantamento topográfico e possuir toda planta da cidade.  

As principais preocupações de Agache eram com a circulação de automóveis e pessoas, com 
o saneamento urbano e com criação de espaços livres. 

Agache tinha uma visão organicista da cidade, enxergando a mesma como um corpo onde 
cada elemento seria responsável pelo desempenho de uma função, devendo cada elemento estar 
em harmonia com o outro para manter o organismo vivo. Agache chama atenção ainda para a 
estética da cidade, inclusive incluindo este aspecto no título de seu estudo: “Cidade do Rio de 
Janeiro: extensão, remodelação, embelezamento”.

Além da visão estética, Agache diz que o Rio tem uma dupla função urbana: a político-
administrativa como capital do país e a econômica como porto e mercado industrial e comercial, 
sendo esta considerada a principal função da cidade. 
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Tendo estas duas funções em vista Agache enfatiza novamente sua preocupação com a 
circulação. Como capital dever-se-ia dar atenção ao preparo monumental das principais artérias 
e como cidade comercial e industrial era necessário que as mesmas fossem vastas dando vazão 
ao tráfego pesado. 

Diversas parecem ser as inspirações de Agache, percebemos, por exemplo, citações à Daniel 
Burham e à cidade-jardim de Ebenezer Howard. Burham certamente inspira Agache no aspecto 
monumental do City Beautiful, que certamente estava no pensamento de Agache ao projetar o 
centro da cidade e seus edifícios governamentais. Já a influência de Howard está na previsão da 
criação de cidades-satélites, no entanto, não existe um planejamento preciso para estas, que fogem 
da ideia genuína de Howard.

Além dos bairros que se prendem ao centro comercial a modo de tentáculos, prevemos igualmente 
um certo numero de aglomerações separadas da aglomeração principal, seja pela configuração 
geográfica e topográfica dos sítios, seja por reservas arborizadas ou rurais impostas pelos 
poderes públicos, e representando o papel de cidades-satélites de maior ou menor importância.
(AGACHE, 1930, p. 201)

O zoneamento aparece como uma das ferramentas fundamentais para aumentar a 
funcionalidade da cidade. Para Agache o zoneamento teria o papel de “salvaguardar o valor da 
propriedade particular sem deixar de proteger a economia e a saúde públicas” e faria isto ao evitar 
usos impróprios em cada uma das zonas propostas pelo plano. O plano propõe a divisão da cidade 
em 5 zonas: zona central com parte comercial; zona industrial e do porto; zona de residência; zona 
suburbana; zona dos espaços livres e reservas arborizadas. 

Além destas zonas ainda existe a divisão em outras funcionalidades como: bairros de 
abastecimento, bairros de produção, bairros residenciais, bairro universitário, bairros de intercambio 
e posto de comando. Na página ao lado, segue o mapa apresentando a divisão em zonas propostas 
pelo plano.

Como podemos perceber a região portuária é definida pelo plano em sua maior parte como 
segunda zona ou zona da indústria, mas também é previsto o uso residencial e até o comercial.  

É importante apontar uma diferenciação apresentada pelo plano: apesar de parte da área 
dos atuais bairros da Saúde, Gamboa, Santo Cristo estar definida no mapa do plano como área 
para uso industrial, Agache previa que as indústrias pesadas se localizassem no subúrbio de São 
Cristóvão e no Caju, enquanto os bairros da Saúde Gamboa e Santo Cristo receberiam de preferência 
as indústrias leves e o comércio secundário.

Agache prevê que os bairros localizados nos sopés dos morros da Conceição, Providência 
e Pinto fossem remodelados para receber ateliês, armazéns e hotéis de segunda ordem, além de 
residências para trabalhadores que poderiam ficar próximos de seus locais de trabalho. O arquiteto 
pouco dá valor às construções da área, dizendo que não há nada de verdadeiro valor ao ponto de 
se justificar uma preservação. 

Ainda dentro desta diferenciação o plano previa a construção de um porto industrial a 
ser localizado no bairro do Caju, enquanto o antigo porto comercial deveria ser reservado para 
desembarque de passageiros e atracamento de transatlânticos.
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 Para Agache o isolamento das atividades industriais numa zona especifica traria benefícios 
como a melhoria das condições ambientais e higiênicas dos bairros residenciais, que deixariam de 
conviver com usinas, e a economia nos transportes de matérias-primas e de produtos manufaturados, 
sendo para isso necessário que a zona escolhida para atividade fosse servida pelos mais diversos 
tipos de transporte. 

Outro ponto interessante de se notar no plano são os elogios de Agache as reformas realizadas 
no governo de Pereira Passos, dando destaque as obras do Cais do Porto, que segundo ele deu um 
ótimo resultado sanitário ao aterrar os diversos charcos da região da Prainha. Estes elogios, além 
de fazer parte da polidez política presente no plano, revelam a importância que a visão sanitarista 
ainda possuía à época.

O porto é elogiado algumas vezes ao longo do plano, tido como um dos melhores do mundo. 
Porém o autor apresenta preocupações em relação a zona central da cidade, principalmente em 
relação ao bairro do Mangue, que para ele deveria ser todo remodelado e não possuía nenhum 
valor para ser conservado. Agache ainda acrescenta que o centro de negócios ainda convivia com 
ruas estreitas e pouco extensas que atrapalhavam as atividades comerciais.

O que podemos perceber é que o porto aparece no plano como local moderno e por este 
motivo a Região Portuária é tida como detentora de uma boa estrutura e com posição geográfica 
favorável (próxima ao porto e linhas férreas), sendo assim propícia a receber atividades industriais 
e comerciais. No entanto, vemos que a região deixa de ser o ponto focal das reformas pretendidas, 
como havia sido na Reforma Pereira Passos. No plano Agache o foco era a reformulação da Zona 
Central de Negócios. 

Apesar de haver uma contiguidade entres estas duas regiões (Zona Portuária e Zona Central 
de Negócios) buscou-se novamente uma divisão de atividades, que era uma das ferramentas 
principais do plano, como já foi apresentado. Nesta diferenciação o centro antigo, compreendido 
principalmente a Praça XV atividades ligadas aos “grandes negócios” como bancos, Bolsa de Valores, 
armazéns de luxo e escritórios empresariais; a região do Castelo por sua vez seria responsável por 
receber os prédios de jornais, grandes hotéis e comércio de luxo. Por fim, como já foi dito, a área 
vizinha ao Pier Mauá receberia as atividades ligadas a pequena indústria, comércio secundário e 
recepção de turistas. 

Esta divisão funcionalista visava atender as demandas de circulação, buscando favorecer 
as necessidades da burguesia industrial e comercial, com a racionalização dessas atividades, 
demostrando assim o peso que estes atores passavam a ter na cidade, apesar de o governo central 
ainda ser dominado pela oligarquia agrária.

O Plano Doxiadis

Assim como o Plano Agache o Plano Doxiadis foi contratado em um momento de grandes 
transformações na vida política do país. Se na década de 1920 o país passava por questionamentos 
à oligarquia cafeeira que comandava o país e pela busca de redefinição de sua identidade, na década 
de 1960 as transformações eram ainda maiores, o país assistia a mudança de localidade da capital 
federal e grandes conflitos políticos que culminaram em um governo militar em 1964.
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Sabendo deste momento de tensão que o país passava é importante fazer uma pequena 
contextualização destes conflitos políticos, buscando entender quais eram as forças que estavam 
em tensão e os objetivos na contratação do plano.

Em 1960 a capital brasileira foi transferida do Rio de Janeiro para Brasília e com isso surgiram 
várias questões sobre qual seria o status do Rio a partir deste momento. Segundo Rodriguez 
Sosa (2008) a constituição de 1946 previa que após a transferência da capital, o antigo distrito 
federal ganhasse status de Estado, tendo assim maior autonomia e verbas próprias. Entretanto, 
o presidente Juscelino Kubitschek defendia que a antiga capital deveria tornar-se território da 
Guanabara. A partir daí nasce um embate, com direito a uma terceira via: a dos que defendiam 
que o Rio tivesse o status de cidade.

A opção pelo status de Estado saiu vitoriosa deste embate, porém Juscelino Kubitschek 
conseguiu que este status só fosse referendado após as eleições presidenciais de 1960, buscando 
garantir certo controle sob o eleitorado carioca. Para isso o presidente nomeou um governo 
provisório para o Estado da Guanabara, tendo como interventor estadual o embaixador José Sette 
Câmara Filho (que governou o estado de abril à dezembro de 1960).

Em janeiro de 1961 toma posse Carlos Lacerda, primeiro governador eleito, rompendo com 
anos de alinhamento político entre o governo federal e o governo local do Rio de Janeiro. 

Carlos Lacerda foi uma figura polêmica e importante para entender a vida política do país 
e principalmente as motivações por trás da contratação do Plano Doxiadis. Lacerda começou sua 
vida política como um convicto comunista, porém sua trajetória posterior foi marcada por postura 
anticomunista e antigetulista, também se colocando na oposição à Kubitschek. 

O primeiro cargo político de Lacerda foi o de vereador do distrito federal, sendo o mais votado 
para o cargo nas eleições de 1947, quando tinha 33 anos de idade. Em 1954, após grandes polêmicas 
com Getúlio Vargas, foi eleito deputado federal, também com recorde de votação. Finalmente em 
1960 ganha as eleições para governador da Guanabara com pequena diferença para seu adversário 
político, Sérgio Magalhães.

Durante o governo Lacerda foram realizadas diversas obras na cidade como, por exemplo, 
a construção do túnel Rebouças e da adutora do Guandu, assim como a finalização do Parque do 
Flamengo e a abertura de diversas escolas primárias. Ainda assim, uma polêmica é levantada 
por Rodriguez Sosa (2008): porque o plano só foi contratado em 1964 já no fim do mandato do 
governador? A autora aponta que a provável causa desta demora tenha sido as tensões políticas 
por qual o país passava. 

Vale lembrar que após a renúncia de Jânio Quadros em agosto de 1961, o país passou período 
conturbado que acabou com a adoção de um regime de governo parlamentarista. Apenas em janeiro 
de 1963 que o país volta ao regime presidencialista e com isso ascendem as pretensões políticas 
de Carlos Lacerda, que objetivava tornar-se presidente.

Portanto em março de 1964 Lacerda assina contrato com o escritório grego Doxiadis Associated 
para elaboração de um plano diretor para o Estado da Guanabara. 

Com o plano buscava-se conservar a capitalidade simbólica da Guanabara. Vale lembrar 
que apesar de São Paulo já exercer predominância no campo econômico, no campo cultural o Rio 
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ainda exercia a imagem de principal cidade do país, sediando alguns dos jornais mais importantes 
e sendo celebrada internacionalmente através da Bossa Nova e do carnaval (destacado com o filme 
Orfeu Negro em 1959).

A escolha de Doxiadis foi uma opção pessoal do governador que considerava que o grego tinha 
uma neutralidade política em relação ao meio profissional carioca da época e também tinha teorias 
e ideiais que apresentavam consonância com as suas ideias de construir a viabilidade econômica 
do Estado da Guanabara. Cabe ressaltar que a maior parte dos engenheios e arquitetos da época 
foram à favor de  Sergio Magalhães, opositor de Lacerda nas eleições de 1960. Portanto houve uma 
parcela de arquitetos e engenheiros importantes como Oscar Niemeyer, Maurício Roberto e Lúcio 
Costa que se alinharam em ofensiva à contratação de um escritório estrangeiro, no entanto sem êxito. 
A participação brasileira no plano se deu através da criação da CEDUG, com técnicos brasileiros, que 
levantaram dados estatísticos sempre lembrados no plano.

O plano Doxiadis tinha um objetivo audacioso, o de prever e orientar o crescimento da 
cidade até o ano 2000, ou seja, um planejamento de 36 anos. Tinha como grande ferramenta a 
equistica, que era a ciência dos agrupamentos humanos desenvolvida pelo autor, onde pretendia-
se através de uma análise racional fundamentar as propostas urbanísticas que assegurariam o 
desenvolvimento racional das cidades.

Apesar de ter surgido nos debates do CIAM (Congresso Internacional de Arquitetura Moderna) 
a equistica constitui-se em direção oposta aos princípios modernistas.  Ela adota a concepção por 
escala em oposição à concepção funcional, além disso valoriza o centro comunitário em oposição 
ao centro físico e também assume a valorização das ruas em oposição às quadras.

A utilização da equistica reflete o momento que a ciência passava, com larga utilização de 
modelos matemáticos como forma de explicação da realidade, dessa forma vemos emergir diversos 
modelos quantitativos nas ciências sociais. Era a época do neopositivismo lógico onde a valorização 
do empirismo, da linguagem única para as ciências e o maior rigor na aplicação metodológica 
voltavam a ser diretrizes do conhecimento científico.

A utilização dos modelos matemáticos foi bastante utilizada como instrumento de poder 
estatal. A manipulação de dados estatístico – não entendida aqui como maquiagem da realidade 
- foi comum para legitimar determinadas tomadas políticas. 

O plano aponta que um dos maiores problemas da cidade era a centralização de atividades, 
portanto ele propunha adoção de algumas estratégias de descentralização como a distribuição mais 
equitativa de centros de empregos. Em resumo o grande ponto do plano era a descentralização. 

Dentro desta perspectiva de descentralização, Doxiadis faz críticas a posição do porto 
junto ao centro de negócios. Para Doxiadis essa localização causava distúrbios à região central 
da cidade, já que um grande tráfego de pessoas e mercadorias era direcionado para lá, causando 
congestionamentos e pressões sobre essa área. Além disso, o autor considerava o porto como 
obsoleto e ultrapassado e destaca diversas deficiências como podemos perceber na citação abaixo:

O porto do Rio de Janeiro defronta-se presentemente com vários problemas. A faixa litorânea 
do porto é limitada; limitado é o espaço para armazéns e demais instalações são inadequadas, 
faltando equipamento moderno de movimentação de carga. A legislação trabalhista vigente 
é causa de delongas e altos custos de operação. A profundidade do porto não é suficiente e o 
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açoreamento contínuo causado pelas correntes de maré na Baía de Guanabara obriga a novas 
dragagens de seis em seis ou de oito em oito meses. Acresce a circunstância de que a localização 
do porto no centro da cidade, vizinho ao centro comercial, cria problemas de expansão muito 
sérios. (DOXIADIS, 1964)

Para Doxiadis as principais operações de carga deveriam ser transferidas para o terminal 
portuário da COSIGUA (Companhia Sidedurgica do Estado da Guanaba), na Baía de Sepetiba. 
Este porto era visto com localidade estratégica, uma vez que serviria à siderúrgica, ao escoamento 
de minérios vindo da região de Paraopeba – MG e para importação de carvão que serviria à 
usina termelétrica da CHEVAP (Companhia Hidrelétrica do Vale do Paraíba). Além disso, o 
plano incentivava a localização de indústrias pesadas no local, respondendo aos objetivos de 
descentralização do plano.

Com a previsão de transferência de atividades portuárias de carga para a Baía de Sepetiba, 
Doxiadis propõe que o antigo porto comercial da região central da cidade passasse a receber o 
serviço de cargueiros em geral e navios de passageiros  

Apesar de ser visto por Doxiadis como área a ser “descongestionada”, o autor comenta que 
alguns projetos pra região e seus arredores estavam em pauta na época como um prolongamento 
do porto e a construção de um Cais de Saneamento e a construção do primeiro trecho da Avenida 
Perimetral.

Como proposta Doxiadis sugeria a construção da Linha Lilás, que seria o prolongamento do 
túnel Catumbi-Laranjeiras até a Av. Rodrigues Alves, no Cais do Porto e, além disso, a remodelação 
urbana de alguns bairros da região e do seu entorno. 

 O arquiteto grego dizia que na região dessas obras (Perimetral, Linha Lilás, Porto) encontrava-
se bairros muito deteriorados e que necessitavam de um replanejamento, dessa forma ele incentiva 
a remodelação dos bairros do Catumbi, Saúde, Mangue e Lapa, que segundo ele vinham sendo 
afetados pelo abandono de população:

(...) foram afetados pela mudança de seus moradores para novos bairros, tangidos pela 
deterioração e pela alteração dos padrões econômicos do comércio a varejo ou ainda por 
difíceis condições do tráfego de acesso. Os projetos de remodelação dessas áreas, como parte 
de um plano global da cidade a ser realizado a longo prazo, proporcionarão benefícios diretos 
à área individualmente e a toda cidade do Rio de Janeiro. (DOXIADIS, 1967)

O que podemos perceber destas propostas para a Região Portuária é que existe uma vontade 
de retirar atividades da região, respondendo os interesses de descentralização e melhoramento 
do fluxo da cidade. Dessa forma se concretiza a vontade de um processo que a região deixasse de 
ser um dos centros nervosos da cidade e passasse a assumir características maiores de uma área 
residencial. 

É importante ressaltar, no entanto, que o Plano Doxiadis apresenta propostas muito gerais, 
dizendo que estudos e detalhamentos maiores seriam feitos dentro dos planos quinquenais. Dessa 
forma, não existe uma ênfase à propostas para Região Portuária, sendo escolhidos para ser tratados 
com mais particularidade os bairros de Copacabana e do Mangue.
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CONCLUSÃO

Podemos ver que cada uma das épocas analisadas foi cercada de conflitos que extrapolam até 
para a política urbana da cidade. A contratação de cada um dos planos foi rodeada de polêmicas 
e discussões.

Além como a conjuntura econômica e política orientam os objetivos principais dos planos. A 
esse respeito Vera Rezende diz que o espaço é destinado a cumprir funções específicas que variam 
segundo as necessidades das organizações sociais em cada época, sendo assim a cidade é resultante 
inacabada dos conflitos decorrentes destas organizações de interesses diversos.

Dessa forma, observamos que na época do Plano Agache a burguesia industrial e comercial 
emergia como ator de grande influência e por isso conseguiu ter suas demandas atendidas através 
da intenção de alargamento de ruas e da racionalização das atividades. 

Neste contexto a Região Portuária, recém-reformulada e com uma estrutura muito boa para 
época, era vista como local próprio para receber pequenas indústrias, hotéis de segunda categoria e 
comércio secundário. Além disso, já existia uma vontade de racionalização das atividades portuárias 
na área e nos seus, onde a ponta do Caju e São Cristóvão seriam o porto industrial da cidade e a 
região portuária em si ficaria como porto comercial e turístico. 

Já no Plano Doxiadis a figura de Carlos Lacerda, governador da Guanabara, aparece com 
grande destaque. Com convicções pessoais fortes, ambições eleitorais e uma vontade de retomar 
a capitalidade da cidade, Lacerda antes mesmo da contratação do plano já exercia grandes obras 
na cidade, como a finalização do Parque do Flamengo.

Como já foi dito, os princípios de Doxiadis coincidiam com os interesses do governador que 
tinha um pensamento no desenvolvimento econômico da cidade. Os caminhos escolhidos para 
este fim foi a descentralização, através da criação de novos centros de trabalho e também de uma 
malha viária mais robustas com diversas linhas expressas que facilitariam o deslocamento na 
cidade e entre estes centros.

Nesse cenário a Região Portuária, que encontrava-se abandonada, é tida apenas como local 
a ser reformulado para o uso residencial, uma vez que a população vinha abandonando a área.

Sendo assim, podemos ver que a Região Portuária deixa de ser um local plausível para 
receber atividades industriais, hoteleiras e comerciais na década de 1920 para ser uma região 
apropriada apenas para o uso residencial na década de 1960 e mesmo assim necessitando de uma 
reformulação urbana.
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TERRITÓRIO E COTIDIANO DA PRISÃO: ESTUDO DE CASO DO CENTRO 
DE RESSOCIALIZAÇÃO DE CUIABÁ/MT

TERRITORY AND EVERYDAY PRISON: THE CASE STUDY OF THE SOCIAL REHABILITATION 
CENTER OF CUIABÁ, MT (BRAZIL)
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RESUMO. As taxas de encarceramento no Brasil são alarmantes – temos o 4º maior número de presos em números 
absolutos do mundo. São 549.577 presos e apresentamos uma das maiores superlotações do mundo, com déficit 
de 240.503 vagas. Este cenário é motivo de preocupação por parte das autoridades e da sociedade civil organizada. 
Devemos investigar, debater e conhecer os espaços prisionais afim de superar a falta de planejamento do poder público 
e do engajamento da sociedade civil sobre este tema, acabar com os estereótipos. O Estudo de caso é no Centro de 
Ressocialização de Cuiabá, unidade prisional masculina, em Cuiabá/MT, penitenciária destinada a 470 homens, hoje 
com cerca de 1.200 homens detidos. Quando pensamos na análise do cotidiano do espaço prisional, escolhemos o 
conceito geográfico de território, principalmente quando entendido em um viés não ortodoxo, vendo no conceito de 
território multidimensional a possibilidade de compressão dos poderes paralelos ao Estado, que agem ora em associação, 
ora em conflito com este. Entendemos isso, pois dentro do rol de conceitos balizadores da geografia, o de território 
trata com intimidade do aspecto do poder, aspectos essenciais para a compreensão das prisões. O território envolve 
a compressão de acesso, limites, fronteiras, o controle do fluxo das pessoas e o exercício da autoridade. Os grupos que 
compõem o espaço prisional são complexos e altamente heterogêneos, possuindo tramas em suas relações que são 
difíceis de decifrar e entender. Podemos classificar de forma simplificada por três categorias os grupos: econômica, 
cultural e política. Econômica: aqui significa os presos que possuem renda e os que não possuem. Esta renda pode vir 
dos trabalhos formais (nas oficinas da unidade) e informais (como lavar roupa de outros presos, jogos de cartas, etc.). 
A fonte pode ser os familiares, e diversas outras possibilidades de renda ilegais. Cultural: a crença religiosa, o nível 
educacional e a existência de habilidades profissionais dos reclusos são fatores que os separam culturalmente. Aceitar 
uma religião ou não dentro da unidade é um fato de segregação clara: existem espaços evangélicos e os espaços não 
evangélicos, com privilégios nos evangélicos. O nível educacional e de habilidades profissionais fazem com que os 
reclusos sejam utilizados como mão de obra pelo sistema penitenciário. Os espaços que os presos “trabalhadores” 
ocupam são diferenciados também, com melhores condições. Político: os reclusos que são lideranças religiosas e/ou 
intelectuais têm facilidade de acesso à administração da unidade, aos serviços de defensoria pública, à assistência 
social e médica. Estes vícios são possíveis graças à parceria com alguns servidores do estado. Existindo ainda forte 
comércio dentro da unidade, as mercadorias que ali circulam são monopolizadas para determinados presos.

Palavras-Chaves. Território, Penitenciária, Exclusão.

ABSTRACT. Incarceration rates in Brazil are alarming – Brazil is the country with the fourth largest number of 
prisoners in absolute numbers in the world with 549,577 prisoners and one of the greatest carcerary overcrowding 
rates in the world with a 240,503 vacancies deficit. This scenario concerns the authorities and organized civil society. 
We should investigate, discuss and learn about the prison spaces in order to overcome the lack of planning of the 
Government and the civil society engagement on this issue, putting an end to stereotypes. The case study is in the 
Centro de Ressocialização de Cuiabá, masculine prison facility in Cuiabá/MT, a penitentiary for 470 men, today with 
1,200 men detained. When we think of an analysis of the daily life in the prisonal area, we choose the geographical 
concept of territory, especially when understood in an unorthodox way, seeing in the concept of multidimensional 
territory the possibility of comprehension of parallel powers to the State, which act at times in association and at 
other times in conflict with it. We understand so because, within the list of geography’s underpinning concepts, the 
territory treats with intimacy the aspect of power, essential aspects for understanding prisons. The territory involves 
the compression of access, boundaries, borders, control of the flow of people and the exercise of authority.The groups 
comprise the prison space are complex and highly heterogeneous, with plots in their relations that are difficult to 
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decipher and understand. We can classify the groups in a simplified form in three categories of prisoners: economic, 
cultural and political. Economical: here we refer to prisoners who have income and those that do not possess it. This 
income can come from formal jobs (in the workshops of the unit) and informal (such as doing other inmates’ laundry, 
card games, etc.) The source of income may be family members, and various other possibilities of illegal income. 
Cultural: religious belief, the educational level and the existence of professional skills of inmates are factors that 
separate them culturally. Accepting a religion or not inside the unit is a clear fact of segregation: there are evangelical 
spaces and non-evangelical spaces, with privileges at the evangelical ones. The educational level and professional 
skills make the inmates be used as labour for the State prison system. The spaces that the working prisoners occupy 
are also differentiated, with better conditions. Political: prisoners who are religious leaders and/or intellectuals have 
easier access to the unit administration, to the public defender’s office services and to social and medical assistance. 
These vices are possible thanks to the partnership with some servers in the State. Besides, existing a strong trade 
inside the prison, the goods therein circulating are monopolized for certain prisoners.

KeyWords. Territory, Penitentiary, Exclusion.

INTRODUÇÃO

O sistema penitenciário brasileiro é um dos maiores e mais complexos do mundo, possuímos 
o 4º maior número de pessoas encarceradas em números absolutos do mundo, chegando a 549.577 
presos em dezembro de 2013 e apresentando uma das maiores superlotações do mundo, com déficit 
de 240.503 vagas. A taxa de crescimento do encarceramento brasileiro entre os anos 1990 e 2012 
foi de 450%, sem dúvida um fenômeno importante e devemos destacar essencialmente urbano. 

Contudo o tema das prisões e como se dá a vida material em seu interior é muito pouco 
explorado na academia e na sociedade como um todo, existindo muitas vezes um estereótipo sobre 
as prisões, como se fossem todas iguais e estáticas em suas práticas. Ao estudarmos as prisões 
observamos que estas apresentam uma dinâmica incrível e uma vida intensa cheia de conflitos, 
cooperações, relações pessoais e muitas disputas pelo poder. 

Neste trabalho vamos estudar a realidade material de uma unidade penitenciária e buscar 
entender essencialmente como se dá a produção do cotidiano e do território em seu interior, 
compreendendo com maior clareza como funciona na prática esse sistema penitenciário. Para isso 
realizaremos uma breve introdução sobre a história das prisões e depois analisarmos com mais 
profundidade a disputa de poder, o controle, acessos e privilégios que existem dentro do espaço 
prisional.

Vamos estudar o poder que os diferentes agentes produtores do espaço possuem dentro 
da penitenciária e como modelam e disputam o controle do território. Permitindo identificar 
os diferentes grupos e suas práticas: conflitos, dominação, cooperações que geram privilégios e 
exclusões. O presente Estudo de Caso tem como objeto o Centro de Ressocialização de Cuiabá 
(CRC), unidade prisional masculina, na cidade de Cuiabá/MT, localizada no bairro Novo Mato 
Grosso, região norte da cidade. Instituição com capacidade para 470 homens, hoje abrigando cerca 
de 1.200 homens, número que varia diariamente. A experiência visceral do autor com o tema e 
com a unidade é sem dúvida importante para este estudo, professor da rede básica de ensino desde 
2010 no sistema penitenciário e vive o cotidiano da prisão como condição de seu ofício.
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TERRITÓRIO E COTIDIANO NA PRISÃO

O espaço prisional é complexo e multifacetado, compreende-lo em sua totalidade é um desafio. 
Nosso estudo é o espaço prisional pela ótica geográfica, onde reconhecemos que o espaço é produzido 
pelos seres humanos e práticas sociais, recordando Santos (2006: 145): “... o espaço organizado pelo 
homem é como as demais estruturas sociais, uma estrutura subordinada subordinante. É como 
as outras instâncias, o espaço, embora submetido à lei da totalidade dispõe de certa autonomia.” 

As prisões são produzidas e dentro da nossa sociedade burguesa capitalista, desta forma, 
os processos externos aos muros estão presentes e se reproduzem dentro da prisão: a segregação 
espacial, econômica e social. Essas instituições privam os seres humanos de liberdade com o 
discurso de proteção da sociedade e ressocialização dos seres humanos, contudo as práticas em 
seu interior e o alto índice de reincidência não nos permitem dizer que as prisões podem cumprir 
com sua pretensa função social.

Este estudo busca ouvir e observar os grupos sociais que produzem o espaço prisional. 
Principalmente aqueles que ali permanecem cotidianamente, presos, agentes penitenciários 
e funcionários técnicos (professores, técnicos administrativos, e técnicos da saúde) e outros 
que são fundamentais e compõem a vida prisional como por exemplo as visitas. Observar suas 
relações sociais, cotidiano, rotinas e como controlam o espaço e disputam o poder, permitindo 
que compreendamos a trama vivida por estes grupos e a construção e reconstrução permanente 
dos diferentes territórios na prisão.

Observando esse processo de segregações e diversificação dos território e rotinas dos presos, 
podemos simplificadamente, estabelecer três categorias fundamentais para classificá-los : econômica, 
cultural e política. Econômica: aqui significando a separação entre os presos que possuem renda 
e os que não possuem. Essa renda pode vir dos trabalhos formais (através da administração da 
unidade) e informais (como lavar roupa de outros presos, jogos de cartas, sabendo que jogos de 
azar em tese, são proibidos dentro da unidade prisional, etc.), dos familiares, das rendas externas 
dos reclusos que tem fontes diversas e muitas vezes obscuras. Cultural: a crença religiosa, o nível 
educacional e a existência de habilidades profissionais dos reclusos são os fatores que os separam 
culturalmente. Aceitar uma religião ou não dentro da unidade é um fato de segregação clara, 
existem espaços evangélicos e os espaços não evangélicos (chamados de ímpios). O nível educacional 
e de habilidades profissionais fazem com que os reclusos sejam utilizados como mão de obra pelo 
sistema penitenciário. 

Os espaços que os presos “trabalhadores” ocupam são diferenciados também. O processo 
educacional é sem dúvida segregador, pois existem aqueles presos que podem estudar e os que não 
podem os ímpios. Essa é uma forma de controle do espaço e da vida dos presos. Política: os reclusos 
que são lideranças religiosas e/ou intelectuais na unidade tem facilidade de acesso a administração 
da unidade, aos serviços de defensoria pública, serviço social, psicológicos, saúde e detém em 
parceria como alguns servidores do Estado o monopólio das mercadorias que circulam na unidade.

O comércio dentro da unidade prisional é pulsante, intenso e diversificado, sendo responsável 
por boa parte da dinâmica territorial dentro da prisão. Pode-se observar diferentes serviços, produtos 
e trocas. Existindo uma regulação do comércio interno, realizado pelos presos em comunhão 
com a administração da prisão, onde presos selecionados podem se deslocar pelos corredores (os 
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“correria”) e realizar as trocas, entre outras atividades. Existindo diversas regras e uma estrutura 
hierárquica para se vender, comprar e pagar. Podemos afirmar que o comércio é um das atividades 
que mais caracteriza a prisão, pois ele está presente em quase todas as ações que compõe a vida 
prisional. Analisando mais detalhadamente, o comércio é a atividade que caracteriza toda a nossa 
sociedade capitalista. Sobre isso esclarece Claval (1979, p. 57): “As formas de regulação mais 
eficazes da sociedade civil são as que nascem da troca; essa dá origem, com efeito, a processos de 
resoluções de conflitos.” 

Podemos afirmar que existe uma promíscua relação entre a igreja e a administração da unidade 
prisional do CRC deixando claro como é fraca a presença institucional do Estado. A governança da 
prisão está longe de ser um programa efetivo do poder estatal, muito menos nas prisões estaduais. 
Seria ingênuo pensar que sofremos apenas de um problema técnico e de gestão, embora existam 
poucos técnicos competentes e engajados no sistema penitenciário. A falta de planejamento e 
gestão no que tange o universo penitenciário está enraizada em nossa cultura, que por séculos 
fez das prisões espaços para segregar as pessoas. 

Neste vácuo que o Estado deixa outras organizações e grupos se fortalecem e ocupam o 
espaço, em alguns presídios existem os grupos criminosos organizados como o Comando Vermelho 
(Rio de Janeiro) ou o Primeiro Comando da Capital (São Paulo), em outros temos a presença das 
práticas religiosas dentro dos presídios. As Igrejas evangélicas neopentecostais em sua maioria, 
vem em tese, para garantir um direito do preso (assistências religiosa) e para colaborar com sua 
ressocialização, contudo constroem também um sistema hierárquico, estabelecem a cobranças de 
dízimos entre outras práticas questionáveis. 

METODOLOGIA E TÉCNICAS METODOLÓGICAS

A pesquisa científica exige um posicionamento, não existe produção do conhecimento que seja neutra. 

Esse posicionamento é fruto da nossa concepção de mundo e de sociedade, constroem as lentes com que 

miramos o mundo e como estudá-los e interpretá-lo. Desta forma preferimos deixar claro, aqui quais são o 

nosso entendimento de sociedade e o papel do pesquisador, recordamos Lênin (1977 apud Maximo, 2000: 

80). “... se chama intelectualidade precisamente porque é a que reflete e expressa de modo mais consistente, 

decidido e exato, o desenvolvimento dos interesses de classe e os grupos políticos em toda a sociedade.” 

Esse entendimento nos imprime a responsabilidade de nos posicionarmos criticamente em relação 

a ciência, a produção do conhecimento e ao mundo. Sendo que encontramos na Geografia crítica calçada 

no materialismo-histórico-dialético, base para leitura e interpretação de mundo. Estando atendo ao fato de 

que as ciências humanas e sociais tem um propósito interpretativo, visando à compreensão da sociedade 

e da cultura.

Neste trabalho os conceitos de espaço e território serão os principais guias, ambos entrelaçados e 
apoiando-se mutualmente. Escolhemos analisar o espaço prisional dessa ótica, não por aleatoriedade, 
mas porque nesses conceitos estão presentes a essência da ciência geográfica e a partir do conceito 
de espaço surgem todos os outros na geografia. Teremos assim uma coerência nos estudos a partir 
de um entrelaçamento entre espaço e território, buscando os autores com a mesma base teórica e 
mesma linha metodológica e epistemológica como Milton Santos, Ruy Moreira, Michel Foucault 
entre outros que mantém posicionamento crítico frente a realidade. 
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Na geografia existe um amadurecimento no que tange a liberdade metodológica e a consciência 
de que a pesquisa exige um posicionamento ideológico. Saquet, Candiotto e Alves (2010, p. 57) 
afirmam ao debater o conceito de território que: “... os elementos basilares do território são sociais 
e definidos historicamente. Podem ser compreendidos de diferentes maneiras, de acordo com a 
opção teórico-metodológica e política de cada pesquisador”.

Diversos autores ao conceituar território o relacionam às seguintes questões: poder, micro 
poder, territorialidades, micro territorialidades, temporalidades, fronteiras, limites, zonas ao redor dos 
limites, acesso e controle do acesso, as dimensões culturais, políticas e econômicas. Desta forma o conceito 
de território se faz importantíssimo e muito corrobora para entendermos o espaço prisional. Onde 
as fronteiras, acessos, limites e a disputa cruel pelo poder se faz presente, chegando a conflitos 
que ficam densos no ar.

As técnicas metodológica a serem utilizadas estão relacionadas aos desafios que encontramos 
e ao tema em estudo. No caos que é entender uma unidade penitenciária, o maior desafio é falta de 
dados confiáveis quantitativa e qualitativamente. Outro ponto é a insegurança dos entrevistados, 
a maioria das pessoas falam da corrução no sistema, mas ninguém identifica quem faz ou deixa de 
fazer o que. Apenas diz que o sistema não funciona, mas a questão é para quem não funciona e para 
quem funciona? Todos esses elementos do discurso foram levados em conta em nossa análise. A 
pesquisa teve como técnicas metodológicas o estudo da bibliografia especializada, principalmente 
em livros, artigos, as legislações e resoluções pertinentes. Complementando esse quadro e sendo 
o base material sobre a qual pesquisa se sustenta realizamos nas entrevistas in loco com diferentes 
agentes produtores do espaço: presos, agentes penitenciários, professores, gestão da unidade e a 
vivência visceral do pesquisador no espaço prisional. 

OS DIFERENTES TERRITÓRIOS E COTIDIANOS NA PRISÃO

As prisões como as conhecemos hoje são instituições recentes na formação da humanidade, 
foram criadas dentro de um cenário específico da revolução burguesa do século XVIII. Antes disso 
existiam as penas punitivas de suplícios ou banimento, a reclusão em uma masmorra, prisão ou 
calabouço era apenas temporária. A visão de penitência sempre esteve presenta e na ideia de prisão, 
lugar onde através do isolamento, da privação de liberdade e do adestramento do corpo poderia 
ser modelado o comportamento dos seres humanos. As prisões foram construídas para adestrar 
o corpo e o comportamento, ensinar determinas lições e transformar os homens e as mulheres, 
impondo-os o ritmo da máquina.

Na Grécia Antiga e na Roma Antiga já eram aplicadas as penas de morte, entre outras, 
consideradas desumanas nos dias de hoje como: açoites, castigos corporais, mutilações, escravidão, 
galés, entre outras. Essas penas existiram durante milênios nos sistema jurídico no mundo ocidental. 
As prisões existiam, mas eram provisórias, ali os presos ficavam até serem condenados a alguns 
destes castigos. No período da Antiguidade que vai do século VIII a.C até o ano 476 d. C, que a 
pena começa a deixar de ser um instrumento particular de vingança para se tornar uma forma de 
preocupação e intervenção do poder central seja o Estado Monárquico ou o Senhor Feudal. 

As penitenciárias enquanto objetos arquitetônicos nascem com o panóptico de J. Bentham 
(1789), mas já existiam enquanto discurso político. Estudiosos e juristas burgueses vão fazer 
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discursos contra os suplícios. Segundo Foucault (2011) trata-se de uma mudança na “economia 
do castigo”, não se vai mais tocar no corpo e realizar suplícios públicos, mas entra em cena uma 
nova abordagem. A privação da liberdade como castigo e reforma moral do condenado através da 
disciplina do corpo e docilidade para o trabalho.

Historicamente os espaços prisionais são marcados pela exclusão e marginalização, não sendo 
objetos de interesses da análise cientifica e quando o foram, muitas vezes estavam imbuídos de 
preconceitos sobre as classes sociais e as “raças” dos sujeitos presos. Os estudos sobre racialismo 
levaram ao desenvolvimento da Frenologia que estudava e classificava as raças, deste sentido Silva 
e Silva (2006: 346) esclarece que: “Lombroso, criador da Antropologia Criminal defendia que a 
criminalidade era uma questão biológica e hereditária e, poderia ser identificada pela utilização da 
Frenologia.” A compreensão de que o espaço prisional é um objeto tecnológico criado e arquitetado 
para demonstração de poder e controle social, onde as estruturas que comandam a sociedade 
impõem sua lógica é recente. Vem sem dúvidas através da obra magistral de Foucault Vigiar e 
Punir, de 1975 que investiga a genealogia das prisões e desconstrói o discurso da prisão como uma 
instituição a serviço da justiça social, mas mantenedora do status quo.

Ao tratar do tema das penitenciárias na América Latina, o autor Carlos Aguirre (in Maia, 
Netto, Costa e Bretas, Vol.1, 2009, p. 62) descreve os processos de segregação dentro das prisões. 
Evidenciando que no período colonial, o fator racial era determinante para segregação espacial:  

Em termos da administração das prisões, a classificação e separação de presos, segundo 
sua condição racial, não foi legalmente implementada, mas as divisões e tensões raciais influíam 
claramente sobre as formas e a administração do castigo, a destinação de espaço físico e a distribuição 
de recursos e privilégios.

Esses privilégios e segregações são prática cotidianas até hoje nas penitenciárias, sabendo 
que boa parte da vida prisional é regulada por regras impostas pelos próprios detentos. No CRC, 
unidade em estudo, não observamos o critério da cor e da raça como um dos principais aspectos 
da segregação espacial dos presos, mas outros fatores são determinantes como: renda, grau de 
escolaridade, aparência física e contatos (advogados, amigos, familiares). Os privilégios incluem 
diversas questões que vão desde acessos mais fácil a assistência médica, psicológica, assistência 
social, projetos de educação e trabalho até acesso a regalias como DVD dentro das celas, rádio, TV 
e outros benefícios da tecnologia.

A criação de segregações, diferenciações e disputas por espaço e poder dentro da prisão, 
nos encaminha para a uma leitura onde a perspectiva de território seja nossa guia. O conceito 
de território envolve a compressão de acesso, limites, fronteiras, controle do fluxo de pessoas e 
o exercício da autoridade. Estes aspectos são de uma tangibilidade palpável dentro da unidade 
prisional, sendo de extrema importância no cotidiano da vida prisional. O território define o espaço 
onde as pessoas “moram” dentro da unidade, como moram e qual a sua rotina. O cotidiano de cada 
recluso é ditado pela escala hierárquica que ele ocupa dentro da prisão, isso reflete na localização 
que ele “mora” dentro da prisão. 

O território não é produzido de maneira isolada, ele decorre das articulações estruturais 
e conjunturais a que os indivíduos e grupos sociais estão submetidos numa determinada época, 
tornando-se, portanto, intimamente ligado ao tempo e ao modo de produção vigente na sociedade. 
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A estrutura e o funcionamento de uma sociedade manifesta-se na produção do espaço, o poder e 
o controle espacial constituí o território que é organizado e controlado não apenas pelo Estado, 
mas por diversos grupos que atuam ora em cooperação, ora em conflito. Souza (2013: 87-88) que 
deixa claro como o poder está na essência do que seja o território para geografia: “Não há influência 
que seja exercida ou poder explicito que se concretize sem que seus limites espaciais, ainda que às 
vezes vagos, igualmente sejam menos ou mais perceptíveis.”

Os territórios internos do Centro de Ressocialização de Cuiabá são divididos prioritariamente 
entre os grupos evangélicos e os não evangélicos, sendo que as Igrejas Evangélicas que atuam no 
presídio possuem na prática o controle do espaço prisional. A unidade prisional é dividia em duas 
Unidades I e II, e essas divididas em corredores, alas e celas. A Unidade I é maior, mais antiga e 
possui dois corredores. A Unidade II é menor, mais nova, e podemos afirmar um espaço privilegiado, 
chamado “conteiner” por ser de metal. Privilegiado, pelo motivo de que as celas abrigam apenas 
quatro presos, o número de presos especificado em projeto arquitetônico para cada cela, além 
de outras facilidades no acesso ao trabalho e outros privilégios na penitenciária. Na Unidade I a 
superlotação é esmagadora, sendo 20, 30 presos onde caberiam 8. Quanto maior a superlotação, 
maior o poder das igrejas evangélicas.

O espaço dentro da Unidade I é dividido entre as Igrejas, o corredor B é dividido entre a 
Igreja Universal e a Igreja Deus é Amor, sendo a Universal a que ocupa maior espaço, controlando 
mais alas e celas. O corredor A é controlado pela Igreja Assembleia de Deus, maior igreja dentro da 
unidade. No território controlado por essas igrejas, ela que determinam o que os reclusos podem 
ouvir nas rádios, as roupas que podem vestir (calça ou bermuda), como são os procedimentos de 
visita, as rotinas de cântico e cultos, etc. Segundo um dos entrevistados, que hoje se encontra no 
regime semiaberto e não é evangélico, diz o seguinte: R: “A igreja forçava, muito a barra, a questão 
do jejum, ficar sem comer até 2 horas da tarde. Nunca concordei com isso.”

No total são 15 Alas na Unidade I (14 nos corredores e mais uma chamada de Fraca externa), 
sendo que três são não evangélicas ou ímpias, onde as regras sociais são diferentes daquelas das 
Alas evangélicas. Permitindo que os presos fumem, usem maconha e outros tóxicos. Esses presos 
não possuem acesso fácil a assistência médica, jurídica ou a escola, existindo uma restrição as 
atividades desenvolvidas dentro da unidade. O discurso é de que estes presos não querem colaborar 
com o “sistema”, mas isso é para disfarçar os privilégios e os esquemas para permitir uma vida 
mais confortável para determinados presos em detrimento de outros.

O despertar, o desjejum, as rezas, os cultos, as leituras bíblicas, os cânticos entre outras 
ações que são desenvolvidas e controladas pelas Igrejas, elas promovem a existência de uma rotina 
dentro da unidade prisional. Essas atividades religiosas convivem com as atividades organizadas 
pelo Estado, através dos funcionários, as atividades organizadas pelo Estado são: sair da tranca 
pela manhã às 06h30, alimentação: café da manhã às 07h00, almoço às 11h00 e jantar às 17h00, 
contagem de presos às 16h00 e a tranca 16h00 ou 18h00 (dependendo do plantão). As atividades 
de trabalho não são para todos os presos existem aqueles que estão em espaços privilegiados, 
as chamadas alas de trabalhadores. Os que trabalham acordam 06h30 e são contados às 07h00, 
vão trabalhar às 07h30 até às 10h40. Temos horário de almoço às 11h, com retorno ao trabalho 
às 13h00 até às 16h00 ou 17h00, o horário de estudos para aqueles engajados é basicamente o 
mesmo dos que trabalham. 
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Esse processo de ocupação das prisões pelas igrejas é um processos com avanços e retrocessos e 
é visto com bons olhos pela sociedade e pelo Estado, pois ajudam a controlar a barbárie promovendo 
a exceção do Estado de sua responsabilidade, como também alimenta os conflitos contínuos e 
diários dentro da unidade prisional. Segundo um dos agentes prisionais entrevistados, antes de 
2000 o número de conflitos, brigas e pequenas revoltas dentro da unidade contra a administração 
era muito grande. 

Contudo devemos destacar que a rotina é diferente para aqueles presos da Unidade II, que 
além de estarem todos contemplados com atividade de trabalho, existe ainda um diferencial, 
muitos dos presos ali trabalham o dia todo e no fim do dia às 17h00 quando finalizam o trabalho, 
podem ir depois para a escola noturna que funciona apenas os presos da Unidade II.

Na Unidade II existe um projeto desde 2012 onde os presos homossexuais são retirados 
do convívio dos outros presos e alojados em uma Ala só para eles, chamada de “Ala Cor de Rosa”. 
Esse projeto foi inicialmente concebido em Minas Gerais e Paraíba por volta de 2007, o projeto 
visa evitar a exploração sexual dentro da prisão, ouvimos relatos arrepiantes dos travestis e gays 
que são até leiloados dentro da unidade. O esquema de prostituição e exploração sexual dentro 
das prisões que é intenso e envolve presos e agentes públicos. 

CONCLUSÃO

É apenas debate público e democrático que pode-se compreender melhor as instituições 
prisionais e repensá-las seriamente, através da pesquisa e da práxis queremos colaborar com esse 
processo. No intuito de desvendar muitos dos problemas e conflitos que existem nas prisões e seguir 
em uma direção de envolvimento com o problema é que realizamos esta pesquisa. Acreditamos 
que somente o engajamento e a militância são capazes de prover mudanças no mundo, para isso 
precisamos de conhecimentos sobre as prisões, os presos e todos os discursos que sustentam esse 
processo prisional. É importante saber superar e pensar novas propostas para as penitenciárias 
brasileiras, compatíveis com nossa leitura de mundo, onde o isolamento das prisões, o seu 
esquecimento e distanciamento geográfico e social da sociedade são incabíveis.

Como espaço por excelência de exclusão social, os presídios conseguem reproduzir no seu 
interior, os privilégios (para os que se incluem) e recriar novas marginalidades, excluindo ao máximo 
para os excluídos. As diversas realidades das unidades prisionais precisam ser (re)conhecidas pela 
sociedade para podermos (re)pensar a nossa postura frente a esse processo e deixarmos o senso 
comum e os preconceitos de lado. Faz-se necessário enfrentarmos o problema e não isolá-lo dentro 
de altos muros.

Sem uma mudança na estrutura e no funcionamento da sociedade a prisão continuará com 
mudanças em sua aparência física e algumas mudanças no comportamento dos agentes e funcionários 
do sistema penitenciário, mesmo que sejam importantes para acabar com a extrema violência, essa 
mudanças em nada mudam as questões essenciais. A aparência é alterada cotidianamente, sem 
que exista uma revisão geral desta nossa sociedade. Quando e como os presídios vão assumir a sua 
função social? Deixar de recriar privilégio e exclusões? Acreditamos que apenas uma transformação 
geral da sociedade, do paradigma burguês e capitalista chegando ao fim, algo que hoje não está 
em pauta em nenhum lugar do mundo.
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Nos socorremos mais uma vez em Foucault, para entendermos que existem algumas relações 
muito sutis entre as prisões e a estrutura da sociedade capitalista. Indicando que a possibilidade 
de mudanças concretas dentro das prisões é improvável dentro deste contexto. Afinal o que 
realmente as prisões significam neste contexto que vivemos, a sociedade burguesa capitalista. 
Não é demais lembrar Foucault que identifica em seus estudos que a burguesia tem estratégias 
para fazer a justiça e a burocracia funcionar a seu favor. 

Abrimos espaço para que existam esses dois círculos da justiça, um para determinada classe 
social e outro para outra. Esta questão é tão enraizada em nossa sociedade que na prisão, um 
espaço de exclusão por excelência, as pessoas reproduzem esta exclusão, medem o grau de renda 
e influência que cada um possui e criam suas estruturas hierárquicas baseadas neste processo. 
Reproduzem todas as injustiças, segregações, marginalizações e não acesso a direitos que existem 
na sociedade capitalista dentro da unidade prisional. Dentro da unidade prisional, os sujeitos que 
possuem determinados privilégios desviam a lei e os regulamentos em proveito próprio e isso com 
a devida conveniência dos servidores públicos, criando e recriando os territórios e o cotidiano para 
atender a seus interesses pessoais.
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REMOTELY PILOTED AIRCRAFT AS FORCE MULTIPLIER IN THE MAINTENANCE OF 
NATIONAL SOVEREIGNTY: POPULARIZATION OF THE TOOL AS A TRANSFORMER AGENT OF 

THE GEOPOLITICAL SCENARIO
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RESUMO. Aeronaves remotamente pilotadas (ARP), popularmente conhecidas como drones ou veículos aéreos não 
tripulados (VANT), ao longo da história foram tidas como aparatos quase místicos para a execução de missões complexas 
em tempos de guerra; muito dessa aura mística adveio do caráter confidencial de suas missões, o desconhecimento 
técnico-científico (em parte) da cadeia de comando militar e sua própria existência enquanto equipamento de uso 
exclusivo pelas forças beligerantes. Com a evolução tecnológica, sobretudo nos setores de aviônica e materiais 
compósitos, o desenvolvimento teórico e fabricação de novos modelos de ARP (e não mais a mera adaptação de 
designs consagrados de aeronaves tripuladas) tornou-se extremamente diversificado, permitindo o surgimento de 
ferramentas propícias para os mais diferentes tipos de serviços e missões – tanto em tempos de paz, quanto em 
tempos de guerra –, por civis e militares. A utilização de ARP como instrumento operacional constitui um forte 
efeito multiplicador de forças, valendo-se de todas as benesses que um sistema integrado e pluridimensional pode 
oferecer; uma vez que remove o risco de perda de capital humano em missões – muitas das quais enquadrando-se em 
situações corriqueiramente classificadas entre um dos “Três D”, Dangerous (perigoso), Dirty (sujo) e Dull (enfadonho) 
–, reduz a carga de stress do operador, e possibilita uma otimização na gestão da operação, pois um mesmo operador 
pode ter sob sua tutela inúmeras aeronaves em atividade ao longo de seu plantão. Todavia uma camada da população 
é extremamente receosa sobre a adoção em escala dos ARP, valendo-se dos preconceitos criados pelos episódios de 
falhas humanas e mecânicas amplamente divulgadas pela mídia e renegando, muitas das vezes de forma obtusa e sem 
chances de mudança de aceitação, todos os benefícios oriundos de uma implementação em escala dos ARP. Urge uma 
modificação na mentalidade de tais indivíduos acerca dos ARP e na própria forma de apresentação das aeronaves, 
visto que infelizmente existe um paradigma muito arraigado na população leiga de que tais instrumentos só servem 
para o único e exclusivo propósito de agirem como instrumentos beligerantes. Paradigma esse não condizente com 
a realidade atual dos ARP.

PALAVRAS-CHAVE. ARP, Drones, Geopolítica, VANT.

ABSTRACT. Remotely Piloted Aircraft (RPA), popularly known as drones or unmanned aerial vehicles (UAV), throughout 
history were seen as almost mystic apparatus for the execution of complex missions on time of war; some of this 
mystic aura results from the confidential nature of their missions, the technical-scientific ignorance (partly) of the 
military chain of command and his own existence while equipment of exclusive use by the belligerent forces. With 
technological developments, especially in avionics and composite materials sectors, the theoretical development and 
manufacture of new models of RPA (and not anymore the mere adaptation of renowned designs of manned aircraft) 
became extremely diverse, enabling the emergence of effective tools for different types of jobs and tasks – both in 
times of peace as in times of war – by the civilian and the military. The use of RPA as an operational instrument 
represents a strong force multiplier, taking advantage of all the goodies that an integrated and multidimensional 
system can offer; since it removes the risk of capital human loss in missions – many of them fitting into routinely  
situations classified among one of the “Three D”, Dangerous, Dirty and Dull –, reduces stress load of the operator 
and enables an optimization in the management of the operation, because the same operator may have under his 
tutelage numerous aircraft in operation throughout his work shift. However, one segment of the population is 
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extremely afraid about the adoption in large-scale of the RPA, drawing upon the prejudices created by episodes of 
human and mechanical failures widely publicized through the media and reneging, often obtuse and without chances 
for acceptance, all the benefits from a full scale implementation of the ARP. Urges a change in such individuals about 
the ARP own mentality and presentation of the aircraft, since unfortunately exists a very rooted paradigm in the lay 
population that such instruments exist only to the unique and exclusive purpose to act as belligerent instruments. 
This paradigm is inconsistent with the current reality of RPA.

KEYWORDS. RPA, Drones, Geopolitics, UAV.

AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS

Por mais que seja corriqueiro apelidar a ARP como Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT), 
por definição do caput presente no artigo 1061 da Lei nº 7.565, de 19 de Dezembro de 1986, 
responsável por instituir o Código Brasileiro de Aeronáutica; devemos abandonar os vícios linguísticos 
empregados e adotar a nomenclatura condizente com a realidade brasileira ao tratar tais dispositivos, 
chamando-os sempre de Aeronaves Remotamente Pilotadas. Visto que a tipificação do termo VANT 
é oriunda da tradução direta do termo Unmanned Aerial Vehicle (UAV).

Para uma grande parcela da população, as aeronaves remotamente pilotadas (ARP) são 
resultados de uma política belicosa recente, não datando mais do que duas décadas desde seu 
aparecimento em larga escala nas mídias. Notavelmente o percursor midiático dos ARP em 
tempos recentes foi o General Atomics MQ-1 Predator, cujo uso ainda está exclusivamente ligado às 
potências globais. A falta de interesse e o desconhecimento do público em geral sobre os programas 
de ARP culminaram com essa aura mística e fantasiosa que criou-se ao entorno desse segmento. 
Esse artigo visa desmistificar e elucidar a história dos ARP, sua gênesis inventiva, sua evolução ao 
longo das décadas, seus usos em tempos de guerra e de paz e sua inerente capacidade de efeito 
multiplicador de forças na soberania nacional.

Para fins práticos um “efeito multiplicador de força” é designado como uma capacidade que 
ao ser adicionada ou empregada em uma força de combate, aumenta significativamente o potencial 
combativo da mesma, portanto aumentando a probabilidade de êxito na missão2. Também é 
necessário expor que a parte histórica desse artigo foca-se nos sistemas norte-americanos e 
britânicos, porém a extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), a República Popular 
da China, o Estado de Israel e outros países conduziram e conduzem até hoje profícuos projetos 
na área de ARP.

GÊNESIS INVENTIVA E PRIMEIROS ANOS (1890 - 1945)

Embora existam menções de equipamentos voadores autônomos na antiguidade3, a história (e 
evolução) dos ARP como os conhecemos atualmente remontam até a década de 1890, notoriamente 
com os esforços de Nikola Tesla, como cita JARNOT (2012):

1 “Considera-se aeronave todo aparelho manobrável em voo, que possa sustentar-se e circular no espaço aéreo, mediante reações aerodinâmicas, 
apto a transportar pessoas ou coisas”

2 Conforme visto no verbete “force multiplier” da Joint Publication 3-05 do Ministério da Defesa norte-americano.
3 Segundo VALAVANIS (2007, p. 15-16) o ponto decisivo para o início das ARP ocorreu durante a era de Pitágoras e seus ilustres matemáticos. 

Arquitas de Tarento, matemático e engenheiro pitagórico, desenvolveu em 425 A.C o primeiro autômato voador, designado como “A Pomba”. 
Alega-se que voou por cerca de 200 metros antes de cair ao chão, uma vez que o sistema de propulsão – é especulado que o impulso dava-se por 
jatos de água e vapor – tinha esgotado-se. E a pomba não podia voar novamente a menos que o mecanismo de voo fosse reiniciado. 



TERRITÓRIO E HEGEMONIA NO TEAR DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS... 1223

diagramação: letra1@editoraletra1.com

Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 1221-1231. ISBN 978-85-63800-17-6

(...) O famoso inventor elétrico Nicola Tesla promoveu a ideia de uma aeronave remotamente 
pilotada nos últimos idos de 1890 como uma bomba voadora guiada. Seu conceito parece 
ser uma extensão do seu trabalho construindo o primeiro torpedo subaquático guiado do 
mundo, chamado de “telautomation”, em 1898. Tesla precedeu a invenção do rádio em 1893 
ao demonstrar uma das primeiras aplicações práticas de um dispositivo conhecido como 
transmissor de centelha. (...) (p. 2, tradução nossa)4.

Outro importante momento histórico ocorrido, no que tange ao controle das aeronaves, deu-se 
em 1908, quando Elmer Ambrose Sperry desenvolveu a primeira girobússola realmente funcional. 
Embora, segundo Ibidem (p. 3), o mesmo tenha tido como foco inicial sistemas subaquáticos, 
rapidamente Sperry migrou seus esforços para a nova e crescente indústria aeronáutica, não com 
o propósito de guiar sistemas não tripulados, mas sim como um dispositivo de segurança para 
ajudar a guiar os primeiros sistemas tripulados, que naquela altura eram pouco domáveis, e auxiliar 
o piloto a manter as rotas mesmo sob condições atmosféricas adversas. Com a ajuda do designer 
de fuselagem Glenn Curtir, Sperry começou a aplicar seu sistema de controle em uma aeronave 
tripulada. Ambos começam a trabalhar na criação de uma aeronave leve e que utilize a girobússola 
de Sperry como forma de auxiliar o efetivo controle.

Entretanto a demanda por novos armamentos capazes de opor-se ao poderio militar alemão, 
no período da Primeira Guerra Mundial culminou com a criação do primeiro torpedo aéreo moderno, 
em meados dos anos de 1918 pela equipe de Sperry, sob o nome de protótipo Curtiss N-9. Para 
Ibidem (p. 4) esse foi o momento decisivo na criação da chamada era dos ARP. Entretanto o projeto 
da equipe de Sperry nunca entrou em serviço. 

É interessante citar que o Exército norte-americano investiu em um conceito de um artefato 
explosivo aéreo similar ao torpedo aéreo naval. Sob a tutela de Charles Kettering e Dayton Wright, 
ocorreu o desenvolvimento de um sistema aéreo não tripulado chamado Liberty Eagle, porém 
genericamente referido como Kettering Bug (Figura 1) (PARSCH, 2005). A aeronave demonstrou 
em um de seus testes, para a época, uma impressionante eficiência no desempenho de distância 
percorrida e teto operacional, percorrendo 160 quilômetros de distância e uma altitude de mais de 3 
mil metros (JARNOT, p. 4); porém dos 24 testes de voo, apenas 7 foram considerados parcialmente 
bem sucedidos, tal resultado adveio da fiabilidade limitada dos componentes principais (motor e 
piloto automático) e do conhecimento incompleto das Leis da Aerodinâmica na época; culminando 
com o encerramento do  programa Kettering Bug em 1919 (PARSCH, 2005).

Entretanto, com o fim da Primeira Guerra Mundial, como expõe GOULTER (2009, p. 13), o 
interesse pela pesquisa e desenvolvimento de “bombas voadoras” decaiu rapidamente, não sendo 
reavivada até o início da década de 1930. Porém ficou clara a habilidade das aeronaves, tripuladas 
e não tripuladas, de influenciar o rumo das guerras navais e em terra firme. Houve uma virada na 
forma como as guerras eram travadas. Fomentando a criação de inúmeras soluções voltadas para 
os sistemas aéreos, dentre os quais podemos citar a criação de motores menores e mais eficientes, 
fuselagens mais leves e aerodinamicamente avançadas, controles mais efetivos, sistemas de radares 
rudimentares, e claro, sistemas avançados de armamentos.
4 (...) the famous electrical inventor Nicola Tesla promoted the idea of a remotely piloted aircraft in the late 1890s as a flying guided bomb. His 

concept appears to have been an outgrowth of his work building the world’s first guided underwater torpedoes called the “telautomation” in 
1898. Tesla preceded the invention of the radio in 1893 by demonstrating one of the first practical applications of a device known as a full 
spectrum spark-gap transmitter.(...)
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FIGURA 2 - Radioplane Company RP-4

Cortesia da Northrop Grumman Corporation

FIGURA 1 - Kettering Bug

Cortesia do USAF Museum.
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No início dos idos de 1930 tanto o Exército norte-americano quanto a Royal Air Force 
(RAF) possuíam pesquisas voltadas para o uso de aeronaves não tripuladas. Inicialmente nos 
Estados Unidos, os esforços de pesquisa e desenvolvimento destas eram  influenciados pelo Sperry 
Messenger, um biplano leve construído nas versões tripulada e não tripulada que enquadrava-se na 
classificação Messenger Aerial Torpedo (MAT) do Exército norte-americano. Porém, conforme cita 
JARNOT (2012, p. 5), gradativamente o Exército norte-americano perde interesse no programa 
MAT. Acabando por voltar sua atenção para o desenvolvimento de aeronaves não tripuladas para 
servir como alvos para treinamento para artilharia antiaérea.

Cabe citar que nesse ínterim, tem fundamental importância o imigrante britânico Reginald 
Denny, que durante a Primeira Guerra Mundial serviu como atirador/observador na Royal Flying 
Corps (RFC). Entre 1933, Denny abre a empresa Reginald Denny Industries, posteriormente 
transformada na Radioplane Company, sendo destinada ao desenvolvimento de soluções aéreas não 
tripuladas para o Exército e a Marinha norte-americanas, é interessante expor que como muitos 
outros inventores Denny também mantinha o aeromodelismo como hobby, possuindo até uma 
empresa para esse fim, a Reginald Denny’s Hobby Shop. Ainda em 1933 desenvolveu uma aeronave 
não tripulada de três metros de envergadura e movido por um motor de cilindro único de 8 cavalos 
de potência. Em 1935, já com a empresa renomeada para Radioplane Company, Denny inicia o 
desenvolvimento do protótipo RP-1, que após diversas versões finalmente tem sua versão RP-4 
(Figura 2), adotada pelo Exército norte-americano em 1940 com a designação militar de OQ-25. 
Foram fabricados mais de 3 mil dessas aeronaves, em sua maioria servindo como alvo para testes 
de artilharia.

Durante a Segunda Guerra Mundial, embora já tivessem sido utilizados anteriores como 
armas de guerra, os sistemas aéreos não tripulados são pela primeira vez empregados como forma 
de mitigação de danos, principalmente no que dizia a respeito às perdas de aeronaves tripuladas 
em combate.

O custo de treinamento de uma equipe aeronáutica especializada é alto e demanda tempo. E 
a possibilidade de ter a aeronave abatida em combate, ou mesmo missões de reconhecimento é real. 
Para evitar tais problemas, são empregados nos esforços de guerra estadounidense, principalmente 
no Teatro de Operações (TO) do Pacífico, os primeiros sistemas aéreos não tripulados dotados 
de rudimentares equipamentos de sensoriamento remoto. Deve-se destacar especialmente o 
Naval Aircraft Factory TDN-1, desenvolvido ao longo do ano de 1942, que se destinava a ser 
empregado como um transportador de artefatos explosivos em ambientes de alto risco. Contava 
com equipamentos inovadores para a época, como afirma JARNOT (2012):

(...) O avanço revolucionário nessa aeronave não tripulada estava na primeira utilização de 
um sensor de detecção na forma de uma primitiva câmera do tipo RCA de 35 quilos de peso 
posicionada no nariz da aeronave para prover ao piloto um melhor controle remoto a partir 
de longas distâncias. (...) (p. 7, tradução nossa)6.

5 A sigla OQ designa a categoria subscale target.
6 (...)The groundbreaking advance in this unmanned aircraft was the first use of a detection sensor in the form of a primitive 75-pound RCA 

television camera in the nose to provide a remote pilot better terminal guidance from standoff. (...)
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Embora houvesse uma grande mobilização devido ao período de guerra, especialmente 
com toda a sociedade civil estadunidense auxiliando no esforço de guerra,  a utilização dos ARP 
no sensoriamento remoto no TO da Segunda Guerra Mundial ficou focada a pequenas incursões, 
como lembra Ibidem:

(...) A principal razão pela qual aeronaves não tripuladas não foram empregadas na  Segunda 
Guerra Mundial para reconhecimento tinha mais a ver com a tecnologia de imagens e requisitos 
de navegação do que as próprias plataformas das aeronaves. As câmeras em 1940 exigiam uma 
navegação relativamente precisa para que obtivessem boas imagens e a tecnologia de navegação 
da época não podia competir bem com um piloto treinado com um mapa. Isso mudou no 
pós-guerra com o advento do mapeamento por radar, uma melhor radionavegação, redes do 
tipo LORAN7 e todos os sistemas de navegação inercial possibilitando que uma aeronave não 
tripulada pudesse voar de forma autônoma de e para uma zona-alvo com suficiente precisão. 
(...) (p. 10, tradução nossa)8.

AMADURECIMENTO DA PLATAFORMA (DE 1945 ATÉ O PRESENTE)

Nos Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial os ARP continuam sendo usados 
primariamente para treinamento de artilharia anti-aérea. Porém em meados da década de 1950, o 
Exército norte-americano começa a demonstrar maior interesse no uso de ARP como ferramentas 
de sensoriamento remoto. Conforme afirma ZALOGA (2008):

(...) O primeiro desses foi o SD-1 (Surveillance Drone), baseado no Radioplane RP-71 target 
drone. Ele carregava uma câmera diurna KA-20A capaz de adquirir 95 fotos ou uma câmera 
noturna infravermelha KA-39A capaz de adquirir 10 fotos. O drone SD-1 era lançado por uma 
decolagem assistida por foguetes (na sigla inglesa RATO) e era rastreado por radar enquanto o 
piloto controlava-o via comandos de rádio durante teu voo de 30 minutos. Voava de volta para 
a base e era recuperado através de um paraquedas. O drone e seus equipamentos associados 
foram designados como AN/USD-1 e foram o primeiro ARP bem sucedido do mundo. (p. 10, 
tradução nossa)9.

O ponto de virada na adoção em larga escala dos ARP pelos Estados Unidos, como cita Ibidem 
(p.11), foi o abate da aeronave tripulada U-2 na URSS em 1960. Os ARP foram vistos como uma 
forma de evitar o embaraço político de um piloto capturado. Também foram empregados como 
aparelhos de decoy (iscas). De forma a serem lançados na vanguarda de ataques em espaços aéreos 
inimigos e atraírem a atenção das forças inimigas.

7 Acrônimo de LOnge RAnge Navigation. É um sistema terrestre de radionavegação, baseado na utilização de emissões coordenadas de impulsos 
radioelétricos de ondas médias ou longas.

8 (...) The main reason why unmanned aircraft were not employed in World War II for reconnaissance had more to do with the imagery technol-
ogy and navigation requirements than the aircraft platforms themselves. Cameras in the 1940s required relatively accurate navigation to gain 
the desired areas of interest and navigation technology of the day could not compete as well as a trained pilot with a map. This changed in the 
postwar years with the advent of radar mapping, better radio navigation, Lorantype networks, and inertia navigation systems all enabling an 
unmanned aircraft to fly autonomously to and from the target area with sufficient accuracy. (...)

9 “The first of these was the SD-1 (Surveillance Drone), based on the Radioplane RP-71 target drone. This carried either a KA-20A daylight camera 
that could take 95 photos or the KA-39A infrared night camera capable of taking ten photos. The SD-1 drone was launched using rocket-assisted 
takeoff (RATO) and was tracked by radar while its pilot controlled it via radio commands during its 30-minute flight. It flew back to base and 
was recovered by parachute. The drone and its associated equipment were designated as the AN/USD-1 and was the world’s first successful 
surveillance UAV.”
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Ao longo dos anos, os ARP participaram em ações em diversos teatros de operações, 
notavelmente na Guerra do Vietnam – segundo Ibidem (p. 15), esse foi o primeiro conflito em 
que os ARP participaram em larga escala –, na Primeira Guerra do Golfo (1990-1991), na Guerra 
do Yom Kippur e na batalha de Bekaa Valley em 1982 (JARNOT, 2012, p. 13). Esses dois últimos 
eventos foram conduzidos pela Força Aérea Israelense.

Com o avanço tecnológico proporcionando a miniaturização de componentes eletrônicos, 
novos materiais compósitos e novas metas a serem cumpridas, os ARP foram sendo divididos em 
três grandes setores, os ARP para missões de resistência (em inglês endurance, onde é necessário 
cobrir uma grande distância e longos períodos de observação, a exemplo dos Northrop Grumman 
RQ-4 Global Hawk - figura 3); ARP portáteis que pudessem ser utilizados em quaisquer cenários e 
ambientes (distribuídos entre forças de infantaria e que cabem em uma mochila, a exemplo dos 
AeroVironment RQ-11 Raven); e ARP de combate, cujo propósito é realizar ataques de alta eficácia, 
baixo dano colateral e sobretudo razoável custo-benefício (O maior exemplo desse segmento é o 
General Atomics MQ-1 Predator).

 
FIGURA 3 - RQ-4 Global Hawk

Fonte: Cortesia USAF/Bobbi Zapka

APLICABILIDADE DOS ARP

A aplicabilidade de ARP segue um consistente padrão operacional, tanto historicamente, 
como no presente momento, entretanto certas situações de voo demandam primordialmente o 
uso de ARP; tais situações são corriqueiramente classificadas como os “Três D”, conforme aponta 
JARNOT (p. 2):
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• Dangerous (Perigoso) significa uma situação onde a aeronave e/ou a tripulação estão em 
riscos de serem abatidos;

• Dirty (Sujo) significa uma situação onde o ambiente está contaminado por produtos 
químicos, riscos biológicos ou radiológicos, não sendo recomendada a exposição humana 
direta; e

• Dull (Enfadonha) significa uma situação que requer longas horas de voo, tornando o voo 
tripulado fatigante, estressante e, por conseguinte, não desejável.

Uma vez que para além do mero valor econômico, conforme já citado o treinamento de uma 
equipe capacitada para voar demanda tempo, tornando-se impossível a perda de tais capitais 
humanos em combate. No caso de uma aeronave não tripulada ser destruída, torna-se muito mais 
fácil substituir a aeronave enquanto equipamento, salvaguardando o piloto.

Porém, a maior vantagem de um ARP como efeito multiplicador de força é sua possibilidade 
de um mesmo operador ter sob sua tutela inúmeros sistemas em operação ao mesmo tempo. 
Conforme expõe o Coronel aposentado da USAF Eric Mathewson:

(...) Se eu estiver em uma missão de vigilância, onde a aeronave está observando o chão ou 
uma estrada por oito ou dez horas, eu não preciso de um piloto efetivamente controlando ele. 
(...) Então talvez eu tenha um esquadrão de 40 aeronaves, mas apenas quatro ou cinco pessoas 
monitorando elas. (JAFFE, 2010, tradução nossa)10.

Ao reduzir a carga de stress do operador, acaba-se otimizando sua operação, pois o mesmo 
torna-se menos suscetível a falhas decorrentes do longo período de utilização do equipamento e 
seu medo inerente da operação em terreno hostil.

A tabela 1 (página a seguir) evidencia o custo operacional de uma missão de bombardeio 
de precisão. É nítido o baixo custo de uma operação utilizando um ARP em comparação com os 
modelos tradicionais utilizados. Ele é capaz de transportar o dobro de capacidade de explosivos e 
seu custo é 28 vezes menor em comparação com um míssil Tomahawk11. Também cabe citar que 
o ARP pode ser reutilizados inúmeras vezes, enquanto o míssil Tomahawk é de uso único.

TABELA 1 - CUSTO DE OPERAÇÃO

PLATAFORMA
MÍSSIL TOMAHAWK 

LANÇADO A PARTIR DE 
NAVIO

BOMBARDEIO REALIZADO 
POR B-52 COM MUNIÇÃO 

AGM-86C

ARP ARMADO PARA 
ATAQUE COM MUNIÇÃO 

DE PRECISÃO

Warhead (peso do explosivo) 454 kg 908 kg 980 kg

Custo operacional U$600.000 U$1.160.000 U$21.000

Fonte: Adaptado de ZARA (2012).

10 (...) If I am doing a surveillance mission where the plane is literally just staring at the ground or at a road for eight or ten hours, I don’t need 
a pilot actively controlling the plane. (...) So maybe I have a squadron of 40 aircraft but I only have four or five people monitoring them. (...)

11 Chapman II, 2002 apud RAZA, 2012.
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Em tempos de guerra, os ARP servem principalmente para missões de reconhecimento, 
vigilância e combate, todavia nos últimos 10 anos tem ocorrido uma adoção por parte da sociedade 
civil dos ARP para seu uso em setores ligados a  agricultura de precisão, agrimensura, busca e 
salvamento, dentre outros. Existem inúmeras competições civis que possuem os ARP como seu 
escopo principal, sendo a mais famosa a UAV Outback Challenge, realizada anualmente desde 
2007 e que tem como objetivo o desenvolvimento de aplicações e equipamentos de baixo-custo 
ligados à área de busca e salvamento.

Por mais que uma parcela da sociedade civil veja nos ARP instrumentos beligerantes, muitas 
de suas capacidades podem e devem ser utilizadas no âmbito civil. O custo operacional de voo de 
um ARP, frente às tecnologias atualmente empregadas, é irrisório.

LEGISLAÇÃO NO BRASIL

O uso do espaço aéreo brasileiro é gerenciado principalmente pelo Departamento de Controle 
do Espaço Aéreo (DECEA), estando diretamente subordinado ao Ministério da Defesa e ao Comando 
da Aeronáutica, sendo responsável pelo controle estratégico e sistêmico do espaço aéreo. Também 
há o papel desempenhado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), vinculada à Secretaria 
de Aviação Civil da Presidência da República, que tem por objetivos a regulamentação e fiscalização 
das atividades oriundas da aviação civil, bem como a infraestrutura aeronáutica e aeroportuária 
brasileiras.

Para realizar qualquer tipo de operação em território nacional, o usuário civil necessita de 
um certificado de autorização de voo experimental (CAVE), expedido pela ANAC. A instrução 
suplementar que orienta tal emissão é a IS nº 21-002A com base no Regulamento Brasileiro de 
Aviação Civil nº 21 – RBAC 21. Tal documento discorre sobre a necessidade de autorização de voo, 
as definições aceitas pela ANAC acerca dos ARPs, dentre outras normativas. Para além do RBAC 
21 e o IS nº 21-002A, também devemos nos pautar no Código Brasileiro de Aeronáutica.

Cabe citar que até o presente momento a ANAC não autoriza voos comerciais de ARP, embora 
venha ensaiando uma liberação de voos de equipamentos de até 25 quilos e teto operacional máximo 
de 400 pés12. Todavia o fato de haver uma proibição de voos comerciais acaba por comprometer 
a livre concorrência do mercado, visto que apenas empresas em situação ilícita ofertam serviços, 
normalmente de baixa qualidade e preços proibitivos. É interessante expor que a esfera militar 
não sofre desse problema de regulamentação predatória. 

USO NO BRASIL

Infelizmente no Brasil existe a crença comum que um aeromodelo é um ARP, o que culmina 
no uso (principalmente no mercado ilícito) de equipamentos de aeromodelismo de baixíssimo 
custo. A despeito disso a utilização de ARP no Brasil tem mostrado bons resultados nos últimos 
anos, embora ainda de forma um tanto tímida.

Do ponto de vista das forças de segurança, atualmente a FAB utiliza ARP produzidos e 
comercializados pela empresa israelense Elbit Systems – equipamentos da classe Hermes 900 e 

12 BRASIL, 2014.
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Hermes 450 –. Sua principal utilização é no monitoramento da fronteira seca do país. Já a Polícia 
Federal utiliza o equipamento Heron-1, desenvolvida pela empresa Israel Aerospace Industries 
na vigilância e aquisição de informações acerca de alvos. 

No mercado civil podemos destacar as operações das empresas XMobots, sediada em São 
Carlos; a empresa SantosLab, sediada no Rio de Janeiro; e a empresa Flight Tech, sediada em São 
José dos Campos.

A empresa XMobots fornece equipamento para uma variada gama de aplicações (entre os 
principais, monitoramento de linhas de transmissão de energia, agricultura de precisão e vigilância 
e segurança); a SantosLab fornece equipamento para a Marinha do Brasil, tanto para treinamento 
de artilharia quanto para vigilância. E recentemente a Flight Tech fechou um acordo comercial 
com um país africano não divulgado para a venda de equipamentos e apoio logístico13.

CONCLUSÃO

Vivemos um período de profunda mudança do paradigma da defesa, com a diminuição de 
enfrentamentos diretos e em larga escala e a migração contínua para operações pontuais e de 
extrema eficiência. Estamos em uma encruzilhada tecnológica, onde se faz necessário adotarmos 
novos instrumentos que permitam um maior proveito de nosso capital humano e reduzam os 
riscos inerentes da difícil tarefa de manter a soberania nacional e auxiliar a população civil em 
tempos de paz.

Não podemos continuar com uma mentalidade de defesa pautada em paradigmas do século 
passado, é urgente a adoção dos ARP e o fomento de sua pesquisa. Não devemos focar nossos 
esforços de vigilância e segurança apenas em agentes externos, também devemos focá-los em 
agentes domésticos. E os ARP proveem a ferramenta com o melhor custo-benefício atualmente.

As principais potências mundiais (notoriamente Estados Unidos e Israel) estão utilizando os 
ARP como ferramentas multiplicadoras de forças, para redução de custos e diminuição do impacto 
psicológico da perda de seus recursos humanos. O Brasil necessita seguir a mesma cartilha, somente 
assim poderemos manter a ordem e o progresso em tempos tão desafiadores como os atuais.
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A GOVERNANÇA TERRITORIAL NO RASTRO DAS REDES POLÍTICAS

TERRITORIAL GOVERNANCE IN THE TRAIL OF THE POLITICAL NETWORKS
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RESUMO. Este capítulo contempla uma análise sobre a relação formada entre as redes políticas e a governança territorial. 
Para tanto, deslinda-se uma discussão teórica sobre as redes políticas e a suas implicações no processo de convergência 
territorial. Em seguida, discute-se o conceito de governança territorial, apontando suas características centrais, bem 
como a diferenciação básica entre a ótica de governo e aquela de governança. Finaliza-se o texto com a perspectiva 
dos tipos de associacionismo que se podem construir a partir da relação inicialmente discutida, ou seja, da interface 
entre as redes políticas e a governança territorial guiada pelos princípios da justiça territorial.

PALAVRAS-CHAVE. redes políticas, justiça territorial, abordagem colaborativa, governança territorial.

ABSTRACT. This chapter includes an analysis of the relationship formed between the political networks and territorial 
governance. Therefore, unravels is a theoretical discussion of political networks and their implications for the territorial 
convergence. Then we discuss the concept of territorial governance, focusing on the major characteristics and the 
basic difference between the perspective of government and that of governance. The text is finalized by the prospect 
of the kind of associationism that can be built from the initially discussed relationship, ie, the interface between the 
political networks and territorial governance guided by the principles of territorial justice.

KEYWORDS. Political networks, Territorial justice, Collaborative approach, Territorial governance.

INTRODUÇÃO

A problematização do circuito do poder, tal como descrito por Martins (1994), define as 
linhas mestras deste texto. Para Carlos Estevam Martins, o circuito do poder coloca em relação os 
seguintes componentes: representação política – aparelho estatal – intervenção governamental. 
Essa tríade esquematiza os pontos nodais ou variáveis de um modelo teórico e, ainda, os momentos 
básicos da vida política. Como suposto de nossa reflexão, tomamos o exercício do poder territorial 
como contexto desse esquema teórico e como uma referência de análise. Assim, a abordagem 
geográfica nos permite uma releitura mais aprofundada desse circuito do poder, expondo-o a novas 
configurações. Para tanto, incorporamos o conceito de governança territorial como operador de 
uma metodologia teórica que serve de esteio à explicitação do significado e da importância dos 
dispositivos de convergência territorial que asseguram, por seu turno, a coesão social e territorial. 
Um desses dispositivos refere-se às redes políticas territoriais, cuja conceituação é retomada, neste 
texto, a partir de Lima (2005). 

Com efeito, trata-se de uma análise assentada na articulação teórico-metodológica do conceito 
de rede política e de governança territorial. Mas não apenas isso. A problematização do circuito 
do poder é perspectivada na direção da justiça territorial. Nesse sentido, este conceito teórico 
complementa a articulação proposta a fim de explicitar a relevância da governança territorial 
e das redes políticas como recursos analíticos e, sobretudo, como metodologias do exercício do 

AS ESCALAS DE GESTÃO DAS POLÍTICAS TERRITORIAISEIXO V
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poder democrático sobre e a partir do território. Entendemos que a justiça territorial, concebida 
como a territorialização dos princípios de justiça social, impõe-se como horizonte do ordenamento 
democrático do território. A promoção de territórios justos, em distintas escalas, é a meta última 
da justiça territorial, trazendo consigo a formulação dialética através da qual se busca superar os 
efeitos sociopolíticos provocados pela interpenetração da espacialidade da injustiça com a injustiça 
da espacialidade. No entendimento de Dikeç (2013, p. 245):

 A noção de “espacialidade da injustiça” se funda sobre a ideia de que a justiça tem uma dimensão 
espacial e que podemos observar e analisar diferentes formas de injustiça que se manifestam no 
espaço. A “injustiça da espacialidade” remete não às manifestações espaciais da injustiça, mas às 
dinâmicas estruturais que produzem e reproduzem a injustiça pelo viés do espaço. Eu me interesso, 
assim, não somente pelas manifestações espaciais da injustiça, mas pelos igualmente importantes 
processos que produzem as injustiças espaciais.

Uma premissa assaz abrangente orienta esta análise. Partimos do suposto de que tanto as 
redes quanto a governança carregam um princípio de ordem. Uma ordem que pode ser concebida 
alternadamente como um conceito analítico e como preceito normativo. Entendemos que as 
redes são um modo de organização e a governança uma capacidade ordenadora ou, de forma mais 
compreensiva, um sistema de ordenação. Disso deriva a proposição político-geográfica de que redes 
e governança se aplicam ao ordenamento territorial, o qual não se reduz ao desígnio de colocar 
em ordem o mundo da vida com a instrumentalização do território, mas sim, como sugerido pelo 
geógrafo Jorge Luiz Barbosa, corresponde a um modo de pensar e realizar as contraordens. E, 
neste caso, acrescentamos que as contraordens não determinam o irrevogável desmonte da ordem 
territorial prevalente, mas participam do rearranjo socioespacial que combate a hegemonização 
de tal ordem territorial. 

Essa premissa nos permite pensar numa geografia política das governanças territoriais, bem 
como em geografias políticas da governança territorial. Vislumbram-se, destarte, dois casos nos 
quais uma metodologia teórica e uma operacional protagonizam o trabalho do pesquisador. No 
primeiro caso, um arcabouço teórico-metodológico é elaborado para dar conta da análise crítica das 
diversas configurações territoriais da governança, vale dizer, de seus distintos recortes espaciais e 
arranjos escalares. No segundo caso, análises empíricas são empreendidas, por meio da aplicação 
desse arcabouço teórico-metodológico, a fim de se avaliar criticamente os horizontes socioespaciais 
forjados por práticas concretas de governança territorial. Ressaltamos que o presente texto se 
enquadra inarredavelmente no primeiro desses casos.

Os geógrafos Phil Hubbard, Rock Kitchin, Brendan Bartley e Duncan Fuller, em seu livro 
Thinking geographically, dedicam um capítulo às geografias da governança. Nesse capítulo, os 
autores abordam o significado de governança e as mudanças dos modos de governança, bem 
como os possíveis nexos entre esse conceito e as teorias do regime (ressaltando a obra de Richard 
Elkin e Clarence Stone), as teorias da regulação (enfatizando as contribuições de Bob Jessop e Ash 
Amin), a teoria crítica da justiça social (reportando-se a David Harvey e David Smith),  além da 
teoria do ator-rede [Actor Network Theory], nomeadamente, referindo-se à obra de Bruno Latour. 
No tocante a esta última referência, os autores apresentam entendimentos que norteiam também 
nossa análise, quando eles atestam, por exemplo, que a teoria do ator-rede pode ser usada para 
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“demonstrar como as novas práticas de governança em rede podem tanto ‘enfraquecer’ atores 
particulares quanto simultaneamente empoderar outros”, num contexto de governança novas 
redes políticas [policy networks] emergem” (HUBBARD,P; KITCHIN,R.; BARTLEY,B.; FULLER,D., 
2000, p. 195). Uma governança em rede promotora de justiça territorial: eis o horizonte epistêmico 
e político deste nosso texto.

Este texto gira em torno da questão central: o que pode a governança territorial? Essa 
questão se desdobra ainda em outra mais específica: como abordar a governança territorial 
desde uma perspectiva ético-política crítica? Nosso objetivo geral é discutir a articulação teórico-
metodológica formada entre governança territorial e redes políticas. Igualmente, buscamos 
explicitar a relevância da perspectiva da justiça territorial no processo de requalificação da coesão 
social e territorial, em distintas escalas geográficas. Para tanto, o texto está estruturado em duas 
partes principais. A primeira encerra um debate sobre a relação que se pode estabelecer entre 
redes políticas e convergência territorial. A segunda parte amplia o debate sobre a convergência 
territorial assumindo a governança territorial como um operador teórico-metodológico e a justiça 
territorial como o seu horizonte ético. Apresenta-se uma conclusão sobre o estatuto político da 
articulação entre esses três conceitos geográficos – rede política, governança territorial e justiça 
territorial – à luz da noção de governo do território.

AS REDES POLÍTICAS E A CONVERGÊNCIA TERRITORIAL

Advogamos que as redes se definem exatamente por aquilo que transportam ou veiculam. Nesse 
sentido, as redes políticas são frequentadas e definidas por “ordens, direção, instruções, vontades, 
disciplina, regras, propostas, critérios, condições, regulamentos e regulamentações, preceitos e 
disposições, dentre outros. Tais elementos capturados, transportados e entremeados nas redes 
políticas ativam o território” (LIMA, 2005, p. 129). Arrematamos que as redes políticas veiculam 
entendimentos compartilhados; por elas, de fato, circulam comandos negociados e negociáveis.

Em nossa concepção, “a rede política territorial é uma estratégia de coordenação de fluxos de 
comandos e decisões, capaz de formar uma arena política e de lhe conferir visibilidade, requalificando 
um dado território. Esse tipo de rede se forma a partir da dinâmica territorial, retroagindo com 
esta última. As redes políticas configuram e reforçam circuitos territoriais de poder, expressam tais 
circuitos, um movimento de recomposição do território. Essas redes sinalizam, assim, novos e mais 
compreensivos horizontes políticos” (LIMA, 2005, p. 128). Acrescentamos que as redes políticas 
também sinalizam horizontes éticos mais compreensivos, como veremos adiante, nomeadamente 
em relação à justiça territorial.

De forma complementar, entendemos que, à parte do debate conceitual das definições de 
estratégia como ciência, arte ou método de investigação, se pode ramificar a estratégia em três 
âmbitos: genético, estrutural e operacional. Essas ramificações correspondem, por seu turno, 
às ações destinadas a edificar, compor e empregar meios, recursos ou capacidades orientados à 
consecução de um determinado fim.  As redes políticas se realizam de modo evidenciado como 
estratégia estrutural, como demonstraremos. Antes disso, vejamos didaticamente em que consistem 
esses ramos da estratégia, segundo Ribeiro (2010), baseado nos apontamentos de Abel Couto.
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A estratégia genética preocupa-se com a edificação, isto é, com a criação e a geração de novos 
meios (...). A estratégia estrutural engloba os aspectos relativos à disposição dos meios, isto é, à 
sua composição, organização e articulação em capacidades coerentes, interdependentes e colaborantes. 
(...) A estratégia operacional trata dos aspectos ligados ao emprego dos meios, atendendo às suas 
características e possibilidades para materializarem os objectivos superiormente fixados (RIBEIRO, 
2010, p. 82-83. Grifo nosso).

A articulação dessas estratégias destina-se a provocar a passagem de um contexto,  atual 
adverso, a outro, futuro desejável. E é assim que situamos o horizonte ético – delineado como 
justiça territorial – na culminância desse processo estratégico de (ultra)passagem contextual. 
Superar as injustiças territoriais presentemente vivenciadas corresponde a um dos propósitos 
possíveis da estratégia. As redes políticas, com sua natureza estratégica estrutural, são modos de 
organização, de disposição e de articulação de meios ou recursos ou capacidades que a definem, 
em síntese, como um modo de (re)composição territorial. Como estratégia estrutural, as redes 
políticas mobilizam os recursos de poder e findam por configurar novos arranjos territoriais. A 
postura colaborativa está implícita nessa estratégia, resultando daí a possibilidade de uma coesão 
territorial inteligente calcada nos princípios da justiça social.

Vinculamos a estratégia ao domínio da escolha inteligente de pontos do tempo e do espaço, 
com vistas à consecução de um dado objetivo ou meta. Como prática, a estratégia é, de fato, essa 
escolha. A partir dessa concepção mais ampla de estratégia é que se pode falar de estratégia-rede 
e ator-rede. De acordo com Marcon e Moinet (2001, p. 20-21), “a rede oferece à inteligência um 
extraordinário meio de ação estratégica: a ligação”. Seguem os autores:

[A] estratégia-rede nasce a partir do momento em que pelo menos um dos atores orienta 
e ativa essas ligações no âmbito de projeto, apoiando-se nas propriedades próprias das redes. A 
estratégia-rede é, então, um meio a serviço de um fim. Consequentemente, ela conduz à execução 
de um dispositivo inteligente. (MARCON & MOINET, 2001, p. 22). 

O ator-rede, ou melhor, a Teoria do Ator-Rede (Actor Network Theory), joga um papel decisivo 
nos sistemas de governança, uma vez que as redes podem ser de diversos formatos sem interfirir 
no fato de que sua efetividade depende muito menos de sua forma ou tamanho do que da extensão 
que elas têm de criar “capacidade para atuar” em meio à heterogeneidade de elementos. As redes 
– a atuação de atores-rede – tipificam, assim, novas formas de governança. Isso parece indicar, 
precisamente, o caso propiciado pelas redes políticas territoriais. Trata-se, pois, do nexo territorial 
formado entre governança e rede.

No que tange notadamente à convergência territorial, assumimos que as redes políticas 
podem conduzir a uma (re)pactuação entre os atores sociais comprometidos em projetos de 
desenvolvimento territorial. Os pactos ou alianças delineados a partir do funcionamento das 
redes políticas, por sua vez, configuraram novos arranjos territoriais; promovem, deste modo, 
emergências sistêmicas que geram renovadas geografias políticas; por assim dizer, essas redes atuam 
como novos mecanismos de cooperação territorial. Defendemos a tese, portanto, de que as redes 
políticas são dispositivos inteligentes que podem reconfigurar arranjos territoriais, em diferentes 
escalas geográficas e de modo cooperativo. Do exposto, sublinhamos que as redes políticas podem 
e devem ser encaradas como um dispositivo inteligente inserido, coerentemente, no paradigma 
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de complexidade, devido ao caráter sistêmico que encerra, conforme apontamos alhures (LIMA, 
2010). Em decorrência desta inserção, o alcance das redes e de seu estudo sistemático é tanto 
teórico quanto epistemológico. 

A percepção de que a solidariedade territorial deva servir de base à gestão democrática 
do território é uma premissa da qual partimos para entendermos o papel decisivo das redes 
políticas. Nessa direção, a cooperação territorial desponta como processo principal, em diferentes 
escalas geográficas. E, muito embora já tenhamos discutido a implicação das redes políticas na 
implementação e execução de políticas de escala (LIMA, 2005), no presente texto, gostaríamos 
de recuperar o apontamento sugerido pela geógrafa Bertha Becker (1988) de que as escalas 
geográficas são arenas políticas, isto é, são escalas espaciais de poder - institucionalizado ou não. 
Reiteramos que o papel das escalas é crucial no processo de cooperação territorial, haja vista as 
culturas políticas distintas que se constituem consoante à diferenciação escalar, além do fato de 
que, não raramente, tais culturas se estranham, isto é, veem seus valores e interesses implicados 
em desenfreada competição. Seria um descuido metodológico tolo imaginar tais arenas sem o 
conteúdo político e ideológico que lhes orienta e lhes confere caráter ativo.

Assim, torna-se plausível considerar que a cooperação territorial resulta do jogo de escalas 
geográficas e que as redes políticas assumem alguma principalidade na condução desse jogo. E, 
nesta direção, as redes políticas territoriais não se confundem com arenas políticas, como supôs 
Silva (2011), mas são, isto sim, configuradoras de arenas políticas, o que significa dizer que elas são 
definidoras de arranjos territoriais e de suas respectivas escalas de ação. Esses arranjos resultam 
das estratégias operacionais em sua articulação com a estratégia estrutural que são as redes 
políticas. Tais arranjos, como associações, consórcios, comitês etc., expressam a materialização 
dos objetivos traçados pelos estrategistas, uma vez criados os meios (estratégia genética) e os 
modos de organização, disposição e articulação desses meios (estratégia estrutural). Os arranjos 
em tela são a contraface corporificada – no território – de uma estratégia operacional. Nota-se, com 
relativa facilidade, que a estratégia operacional equivale, genericamente, àquilo que se denominaria 
tática, dado o seu caráter dependente e mais específico em relação às duas outras categorias que, 
a fortiori, lhe são precedentes.

A convergência territorial é, portanto, uma movimentação sistêmica, animada pelas redes, 
dentre as quais destacamos aquelas de natureza política. Essa convergência assume diferentes 
configurações de acordo com as escalas geográficas nas quais operam e, também, de acordo com os 
elementos mobilizados. Assim, na escala local, é possível reconhecer configurações de convergência 
territorial no espaço interno das cidades; bem como é possível identificar configurações similares 
num dado sistema de cidades, desenhando-se a escala regional, propriamente dita. Então, nas 
escalas local e regional, configuram-se determinados arranjos territoriais que podem apresentar 
um caráter includente e democrático. É justamente no escopo dessa possibilidade que as redes 
políticas jogam um papel efetivo.

As redes políticas territoriais viabilizam a construção de um espaço de compromisso, nas 
palavras de Kevin Cox (1998). Esse espaço de compromisso corresponde a uma arena política na 
qual e através da qual os atores se solidarizam, na busca de sentido e na promoção de resultados. 
O espaço de compromisso é um espaço político caracterizado pelo compartilhamento de decisões 
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que interessam ao bem comum e que são tomadas com transparência. Nesse sentido, esse espaço, 
animado por redes políticas, constitui-se como ambiente favorável à convivência de coprotagonistas. 
Ao contrário, os espaços de dependência, muito embora resultem de uma convergência de ações, 
pautam-se na hierarquização que subordina a maioria aos interesses e às decisões de alguns 
poucos. As redes políticas e a convergência territorial não são, por si sós, garantia de uma prática 
territorial democrática. Contudo, esse interessante dispositivo – que são as redes, contém um 
elevado potencial estratégico de condução à gestão democrática do território. A governança 
colaborativa tem, igualmente, muito a contribuir para a elevação desse potencial; por isso, nosso 
empreendimento metodológico em aproximar essas duas noções: governança territorial e redes 
políticas.

A GOVERNANÇA TERRITORIAL COMO OPERADOR TEÓRICO-METODOLÓGICO

O conceito de governança encerra, em si mesmo, grande fonte de debates de ordem acadêmica, 
política e ideológica. Desde a sua origem, nas análises de Ronald Coase, na década de 1930, passando 
pelo resgate feito por Olivier Williamson, para abordar o mundo das empresas, chega-se à década 
de 1970, momento em que o termo governança passa a ser associado àquele de governabilidade. 
Nos anos 1980, o termo governance ressurge em documentos do Banco Mundial, voltando-se, este 
termo, para a ação de governo. Corolariamente, o conceito de governança sugere que se coloque 
o acento nas formas de coordenação horizontal e vertical da ação pública.

Numa concepção bastante estendida, James Rosenau considera a governança como um 
sistema de ordenação que só funciona se for aceito pela maioria, enquanto os governos podem 
funcionar mesmo em face de ampla oposição à sua política. Por isso, pode-se falar em governança 
sem governo, situação que não implica, a rigor, uma opção plenamente desejável. O Autor aponta 
que:

[G]overnança não é o mesmo que governo. Os dois conceitos referem-se a um comportamento 
visando a um objetivo, a atividades orientadas para metas a sistemas de ordenação; no entanto 
governo sugere atividades sustentadas por uma autoridade formal, pelo poder de polícia que 
garante a implementação das políticas devidamente instituídas, enquanto governança refere-se 
a atividades apoiadas em objetivos comuns, que podem ou não derivar de responsabilidades 
legais e formalmente prescritas e não dependem, necessariamente, do poder de polícia para 
que sejam aceitas e vençam resistências. Em outras palavras, governança é um fenômeno mais 
amplo que governo. (ROSENAU, 2000, p. 16).

Outro conceito que se aproxima de governança, sem se confundir com ele, é o de governabilidade. 
A governabilidade consiste, basicamente, na capacidade de governar, isto é, a possibilidade real 
da governação. Logo, a governabilidade refere-se à capacidade de os governos concretizarem suas 
tarefas e plataformas de ação. Esteban (2013, p. 11) afirma que a governabilidade é a “capacidade 
conjunta do sistema sociopolítico para governar-se a si mesmo no contexto de outros sistemas mais 
amplos do que os que forma parte”. Quando os governos não conseguem governar, instaura-se a 
ingovernabilidade. Novamente, estamos diante de um conceito menos abrangente que governança.
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O uso e abuso do termo governança conduzem à definição de diversificada tipologia. 
Efetivamente, são os modos de se entender a governança que levam à diversidade de tipos.  Elsa 
González Esteban (2013, p. 7-9) sistematiza os seguintes tipos:

1.Governança corporativa. Refere-se à estrutura de governar a empresa e sua utilização nos 
processos de políticas públicas e nos mercados e instituições. 2. Governança como Nova Gestão 
Pública. Reforça a economia neoinstitucional do setor público, chegando a propor sistemas de 
governo centrados na competição, nos mercados, nos consumidores e nos resultados. 3. Governança 
de políticas de desenvolvimento. Centra-se na evitação da corrupção na administração e das classes 
políticas, visando à geração de economias de mercado legítimas. Tem como marco o informe de 
1992 do Banco Mundial sobre “Governança e Desenvolvimento”. 4. Governança mundial ou global. 
Versa sobre as relações internacionais e sobre a possibilidade de governar sem governo sob a forma 
de uma governança internacional ou global e da democracia global. 5. Governança como auto-
organização. Reporta-se a um modo de auto-organização das sociedades e das comunidades para 
além do mercado e do Estado. Colocam-se em destaque a reputação, a confiança, a reciprocidade 
e a interdependência mútua. 6. Governança em e através das redes. Corresponde à capacidade de 
auto-organizar-se e de resistir à direção dos governos, de desenvolver suas próprias políticas e 
moldar seus entornos. As redes se caracterizam por um intercâmbio de recursos e de negociações, 
por interações que estão insertas na confiança e reguladas por regras do jogo negociadas e acordadas 
pelos participantes da rede. 7. Governança multinível, regional ou supranacional. Especifica que 
existem diferentes níveis de governo, mas, ao mesmo tempo, a implicação tanto de atores públicos 
como privados nestes níveis.

Para a autora, nesses tipos de governança, podem ser identificadas cinco características em 
comum: a) a governança implica um enfoque pluricêntrico; b) as redes jogam sempre um importante 
papel; c) os estudos se centram nos processos de governo mais que em suas estruturas; d) as relações 
entre atores sugerem riscos e incertezas específicas, tendendo à criação de instituições que os 
minimizem; e e) existe uma grande variedade de enfoques de caráter normativo. A partir disso, a 
autora reconhece que existem três traços sempre presentes, com maior ou menor intensidade, no 
novo modo de governar representado pela governança, a saber: 1. A governança é um processo de 
descentralização do poder político, portanto, de transferência de poderes de decisão às entidades 
regionais e locais; 2. A governança implica sempre a organização em rede, em vez de hierárquica e 
burocrática; 3. A governança produz um esfumaçamento da fronteira entre Estado e sociedade 
civil que se põe em questão com outras dicotomias como público/privado; direitos/usos sociais 
etc. (ESTEBAN, 2013, p. 9. Grifo nosso). De nossa parte, acatamos o reconhecimento desse caráter 
reticular e matricial da governança, bem como alertamos para a necessidade do acréscimo de 
um oitavo tipo na listagem de Elsa Esteban: a governança territorial. A este ponto, voltaremos 
especificamente.

Para muitos autores, como Berggruen e Gardels (2013), um sistema de governança só pode 
resultar legítimo se incorporar novas realidades de exercício do poder. Para esses autores, o melhor 
modo de assegurar uma governança inteligente seria através de uma democracia constitucional 
mista ao nível comunitário com eleições democráticas legislativas e presidenciais. Mas isso, decerto, 
não é o suficiente. Em nosso entendimento, a ideia de associar o conceito de governança àquele de 
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inteligência, apenas reforça nossos supostos de investigação que concebem as redes políticas como 
dispositivos inteligentes de convergência territorial. Ademais, as próprias noções de coesão e de 
inteligência territorial são intrínsecas a esses supostos de pesquisa, conforme ressaltam Joaquín 
Farinós, Joan Romero e Julia Salom (2009).

Sucintamente, Bassols (2011, p. 16) afirma que a governança é “uma técnica de poder que 
implica afetar e ser afetado” e que não há governança que deixe de passar pelo filtro governamental. 
A partir desse inciso, colocamos uma possível questão investigativa: como pode ser conduzido 
um ordenamento regional livre da armadilha de uma governança sem governo e de um governo 
sem governança?  Para responder a tal questionamento, acatam-se como critérios de avaliação 
da relação governo – governança, à luz da diversidade territorial: a) o controle democrático, b) 
a institucionalização das decisões tomadas; c) a renovação possível das formas de governo e das 
condições de governabilidade. Esses critérios podem guiar a elaboração de um elenco de variáveis 
que se converterá, formalmente, em alguns dos indicadores de governança territorial.

 Como argumenta o geógrafo João Ferrão (2013), a governança traz em si os móveis 
metodológicos de soluções inovadoras, tais como: a) intervenção pública; b) coordenação de 
atores; e c) articulação de políticas. Perseguem-se estruturas de coordenação mais flexíveis e 
abertas, inclusive, a atores não públicos. Trata-se de superar a restrita ótica de governo, e sua visão 
hierárquica de comando e controle, por meio de uma ótica de governança baseada na perspectiva de 
processos não hierárquicos de tomada de decisão e de coordenação que envolvem atores públicos 
e privados. Neste inciso, a problematização do circuito do poder, anunciada na Introdução, vai 
assumindo contornos mais nítidos uma vez que o circuito do poder não se constitui apenas do 
protagonismo do aparelho estatal e das intervenções governamentais nem apenas do papel 
coadjuvante da representação e da participação políticas. Tal circuito se constitui a partir de uma 
perspectiva mais pluralista por meio da qual se poderia vislumbrar a coexistência de circuitos do 
poder. É essa a perspectiva da qual lançamos mão para reler “o circuito do poder” de modo mais 
compreensivo e por um viés político-geográfico.

Em nosso entendimento, o conceito de governança assume um caráter operacional explícito, 
haja vista que a capacidade governativa, incluindo aí o governo do território, não deve ser avaliada 
apenas pelos resultados das políticas governamentais, mas também pela forma pela qual o governo 
exerce o seu poder. A comparação das óticas de governo e de governança pode ser confrontada 
no Quadro I, organizado pelo autor (FERRÃO, 2013). Desse quadro, interessa-nos de perto a 
discriminação que o autor oferece sobre os pontos fortes da ótica da governança: a socialização 
dos processos de tomada de decisão, a eficiência e eficácia das políticas e aceitação social das 
políticas. O caráter negociado inerente à ótica da governança é o que reforça nossa opção em fazer 
dessa noção de governança um operador teórico-metodológico relevante. Decerto, esse caráter 
negociado assegurado pela ótica da governança é o que a aproxima da concepção de uma coesão 
social e territorial promovida, dimensionada e avaliada pelos princípios da justiça social aplicados 
ao governo do território. Ressaltamos que a legitimidade democrática, por seu turno, serve como 
critério de avaliação de pontos fortes e fracos, em ambas as óticas apresentadas a seguir.
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Quadro I - ÓTICAS DE GOVERNO E DE GOVERNANÇA

Fonte: FERRÃO (2013)

De acordo com o relatório da European Spatial Planning Observation Network (ESPON), 
redigido por Joaquín Farinós, da Universidade de Valencia, alguns conceitos são fundamentais 
no debate das geografias da governança. Vejamos o conceito de governança proposto por esses 
pesquisadores (RIVOLIN, 2007):

Governança territorial, em termos gerais, poderia ser definida como o processo de coordenação 
de atores visando desenvolver o capital social, intelectual, político e material e de coordenação 
do desenvolvimento territorial baseado na criação de coesão territorial sustentável em diferentes 
níveis. Numa definição mais operacional, a governança territorial pode ser vista como um modo 
organizacional da ação coletiva baseado em parcerias entre atores públicos e privados e coalizões 
orientadas para objetivos definidos em comum.

O apontamento definitório da Rede Europeia de Observação do Ordenamento Territorial 
(ESPON) deixa claro que a governança territorial se volta à consecução da coesão social e territorial 
sustentáveis. Essa noção de coesão define-se por sua resistência à desestruturação territorial, 
relacionando-se à superação das disparidades territoriais. De acordo com Polverari e Brachtler 
(2004:78), a coesão territorial pode ser representada por um esquema que inter-relaciona os 
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seguintes âmbitos: a) potencial endógeno, as vantagens e os inconvenientes característicos de cada 
região; b) situação geográfica, a relativa localização de uma determinada região dentro de um contexto 
geográfico no qual se encontra, de acordo com áreas próximas e o relacionamento com elas; e c) 
integração funcional com outras áreas, os intercâmbios materiais e imateriais que se produzem entre 
uma região determinada e outras zonas. Contudo, insistimos que a coesão territorial pode resultar 
numa noção estéril se divorciada da justiça territorial, se distanciada do valor ético-político da 
legitimidade. Território coeso é território justo e não apenas aquele entremeado pela densidade 
de interações espaciais desprovidas de significado social.

A ESPON, em seu relatório de 2013, apresenta a sistematização de dimensões e indicadores 
que deveriam ser seguidos para a construção da governança territorial. Trata-se de um esforço 
de sistematização para a criação de uma metodologia eficaz no que tange à aplicação de sistemas 
de governança territorialmente definidos. A ideia dos pesquisadores da rede europeia é reunir 
indicadores que possam ser operacionalizados na avaliação do desempenho da governança territorial, 
como se constata no Quadro II.

Quadro II - GOVERNANÇA TERRITORIAL

DIMENSÃO DA GOVERNANÇA TERRITORIAL INDICADORES PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Ações da coordenação de agentes e instituições Capacidade de governar

Liderança 

Subsidiariedade

Integração dos setores políticos Articulação das políticas públicas

Cruzamento da sinergia

Mobilização e participação das partes interessadas Legitimidade democrática

Responsabilidade pública

Transparência

Ser adaptável a contextos variáveis Reflexividade

Adaptabilidade

Percepção baseada em lugar / 

especificidades territoriais e impactos

Relação territorial 

Conhecimento territorial

ESPON (2013:20).

Para Fuini e Pires (2009, p. 31), “a governança territorial pode ser definida como o processo 
institucional-organizacional de construção de uma estratégia para compatibilizar os diferentes modos 
de coordenação entre atores geograficamente próximos em caráter parcial e provisório, atendendo 
a premissa de resolução de problemas inéditos”. Nesses termos, a governança territorial se refere 
às iniciativas ou ações que expressam a capacidade de uma sociedade organizada territorialmente 
para gerir os assuntos públicos a partir do envolvimento conjunto e cooperativo dos atores 
sociais, econômicos e institucionais. Mobiliza-se um capital social, ao qual acrescentamos um 
capital relacional, haja vista o papel que as redes desempenham nesse processo de governança, 
redimensionando os atores, o alcance de suas falas políticas e as suas capacidades estratégicas 
de acordo com sua posição na rede, ou seja, de acordo com as relações que nela e a partir dela 
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esses atores tecem. Com isso queremos dizer que ressaltamos o potencial sociopolítico e teórico-
metodológico desse capital relacional, entendido, em suma, como um ativo social definido pela 
posição do ator numa rede.

A governança territorial apresenta uma série de características, como sugerido por Dallabrida 
(2011), no Quadro III. O elemento de governança territorial denominado pelo autor de rede de 
poder sócio-territorial, como a principal fonte de poder no âmbito dessa governança, aproxima-se 
do que conceituamos como redes políticas. Nesses termos, nossa metodologia teórica se fortalece 
alinhando-se a posições assumidas por outros autores. O papel das redes é fundamental na dinâmica 
da governança e as redes políticas tornam-se um complemento indispensável em análise críticas 
sobre convergência territorial.

Quadro III - CARACTERÍSTICAS DA GOVERNANÇA TERRITORIAL

Fonte: DALLABRIDA (2011).

Concebemos a governança territorial como um processo estratégico de coordenação de ações 
políticas entre atores e agentes sociais visando à resolução compartilhada de questões comuns e a 
promoção da justiça territorial. Trata-se de um processo de territorialização específico, integrado, por 
seu turno, ao processo mais amplo de desenvolvimento territorial – em distintas escalas geográficas. 
As redes políticas territoriais incorporam-se nesse processo como mecanismos que ativam pontos 
do território, através da veiculação de competências, valores, interesses e capacidades. Parece-nos 
oportuno destacar que “a governança implica distribuir valores” (CZEMPIEL, E-O, 2000, p. 362). A 
expectativa é de que o processo de governança territorial gere territórios justos. O que se vislumbra 
é a possível (re)formulação de pactos territoriais que i) redinamizem o desenvolvimento territorial 
e que ii) promovam e consolidem espaços de compromisso. Quando nos referimos a territórios 
justos, assumimos que implicitamente nos reportamos a territórios legítimos.
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Assim contextualizada, a governança territorial não deve ser concebida como um mero 
recurso – dentre outros tantos, como organizações políticas, políticas públicas etc. – mobilizado 
em prol do desenvolvimento territorial, qualquer que seja a escala geográfica selecionada, mas 
sim como processo sociopolítico fundamental congênere ao próprio desenvolvimento territorial. 
Em outras palavras, não se trata de conceber a governança territorial como um elemento externo 
que se incorpora (ou não) ao processo de desenvolvimento territorial, mas, ao contrário, se trata 
de concebê-la como parte constitutiva da dinâmica do desenvolvimento territorial em si. Nesse 
sentido, governança territorial e desenvolvimento compõem uma formulação recursiva da mais 
alta relevância.

 As possibilidades estratégicas da governança territorial se concretizam em múltiplos 
arranjos, como aqueles sistematizados por Abrúcio et al. (2010) no Quadro IV. Esses arranjos 
territorializados materializam, por assim dizer, as estratégias genética e estrutural, podendo ser 
considerados como arranjos “táticos” que corporificam aquelas estratégias. O associacionismo 
intermunicipal, por exemplo, corporifica territorialmente o que designamos como redes políticas. 
Mais além, essas associações e consórcios permitem avaliar os (des)caminhos dos modos de 
governança, bem como viabilizam uma avaliação sobre novas práticas de governo e as condições 
de governabilidade. O associacionismo territorial se constitui como um dos processos subsidiários 
da governança territorial, exigindo-nos uma atenção especial, a partir da identificação de seus 
modos de ocorrência e do alcance concreto de suas metas.

A mediação estratégica das redes políticas no processo de governança territorial nos 
parece diáfana. Essa mediação, contudo, não é sinônimo de harmonização ou de um suposto 
equilíbrio territorial. Ela expressa, sobretudo, o caráter vívido de uma negociação territorializada. 
É fundamental, assim, o registro de que nosso enfoque de governança aponta não apenas para 
acordos entre atores e agentes envolvidos, mas também, e sobretudo, para as suas possíveis 
fissuras e rupturas. Conforme nos alerta Bassols (2011, p. 18), “as resistências estarão presentes 
nos exercícios de governança”. 

A justiça territorial como horizonte ético das geografias da governança encerra a peculiaridade 
que se pretende imprimir aos debates teórico-metodológicos aqui expostos. No rastro desse 
entendimento, advogamos que a governança territorial deva ser guiada pelos princípios que 
regem a justiça territorial precisamente pelo fato que a superação tanto da espacialidade das 
injustiças quanto da injustiça da espacialidade pode ser alcançada por essa via de princípios. Mais 
enfaticamente, entendemos que é possível resignificar a própria governança territorial a partir 
dessa via. Em outras palavras, defendemos o mote de que a governança territorial seja concebida 
como um móvel teórico-prático eficaz na promoção de territórios justos. Trata-se de uma concepção 
de governança territorial, eticamente situada, politicamente orientada e tecnicamente assistida.

Segundo Elsa Esteban, o horizonte da governança deve ser a democracia. Para a autora “[c]
omo telão de fundo, o horizonte da governança é ser capaz de tornar possível o ideal democrático 
que exige a inclusão simétrica de todos os interesses concernentes”. Vislumbramos a mais tranquila 
convergência entre esse horizonte democrático e aquele que designamos como territorialmente 
justo. A ultrapassagem da noção ideologicamente carregada da “boa governança” abriria espaço 
para o bem-vindo conceito de governança legítima, posto que este seria um conceito eticamente 
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Quadro IV - O ASSOCIATIVISMO TERRITORIAL BRASILEIRO

Fonte: ABRUCIO et al. (2010).

amparado. Para essa autora, abre-se a oportunidade de abordar o conceito e o desenvolvimento 
da governança numa perspectiva ético-política crítica e que essa perspectiva é aquela que situa “a 
governança a serviço da transformação ética das instituições, das organizações e dos cidadãos” 
(ESTEBAN, 2013, p. XI). Estamos de pleno acordo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Do exposto, em primeiro lugar, consideramos que a governança territorial é parte constitutiva 
e, portanto, indissociável do desenvolvimento territorial que se pretenda inclusivo, isto é, eticamente 
sustentável. Em segundo lugar, consideramos que a convergência territorial é um processo estratégico 
que deve contar com o dispositivo das redes políticas para a sua plena consecução. Em terceiro lugar, 
consideramos que a coesão territorial, uma vez redefinida em termos sociopolíticos e não apenas 
em termos de interações espaciais, se traduz estrategicamente como síntese daquele processo e se 
traduz empiricamente por meio de configurações territoriais específicas, como arranjos produtivos, 
associações, consórcios e comitês. Por fim, consideramos que uma governança territorial somente 
poderá ser tida como legítima na medida em que as regras, as instituições e as práticas que a 
vivificam partirem de princípios éticos que, por fim, a conduzam à justiça territorial. Estamos, 
por conseguinte, diante de um desafio ético da mais alta importância nos tempos que correm: a 
contextualização das práticas sociopolíticas territoriais nos limites da justiça e da legitimidade.
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FEDERALISMO E LOCALISMO NO BRASIL

FEDERALISM AND LOCALISM IN BRAZIL
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RESUMO. O presente trabalho apresenta as principais características geográficas da formação e consolidação do 
federalismo no Brasil, destacando os constantes movimentos de centralização/descentralização das decisões políticas e 
sua influência para o arranjo federativo, bem como para o município.  Este retrospecto conduz a discussão à conjuntura 
ideológica, política e econômica da década de 1980 quando foi definido, constitucionalmente, o atual formato da 
República Federativa do Brasil. A agenda política deste período, continha temáticas importantes como: o município 
enquanto ente federado; descentralização como forma de aproximar a sociedade das decisões políticas; novos rumos 
para a gestão do território; possibilidades criadas pelo contexto de globalização, as exigências do Neoliberalismo e 
as restrições das atribuições do Estado no que tange à sociedade. Todas essas questões confluem para a produção de 
novas dinâmicas territoriais, dentre elas, o Localismo sobre o qual estabelecemos um estado da arte onde os autores 
utilizados admitem a definição de novos conteúdos, na escala local, mediante a contraposição da homogeneidade do 
Mundo. Para tal finalidade utilizamos o levantamento bibliográfico a partir do qual empreendemos a sistematização de 
ideias, dessa maneira, demonstramos que as condicionantes do federalismo brasileiro sedem espaço para a emergência 
de Localismos, estes possuem um caráter multiescalar e se expressa de maneira particular em cada local uma vez que 
responde ao contexto espaço tempo do processo. Consideramos algumas possibilidades dos movimentos localistas 
como, por exemplo, políticas mais horizontais e evidenciamos a necessidade de novas pesquisas sobre o assunto a 
fim de que possamos contribuir para a compreensão dos desdobramentos da ação política sobre o território.

Palavras-chave. Federalismo, Localismo, Descentralização, Dinâmicas territoriais.

ABSTRACT. This paper presents the main geographical features of the formation and consolidation of federalism in 
Brazil, highlighting the constant movements of centralization/decentralization of policy decisions and their influence 
to the federal arrangement, as well as the municipality. This discussion leads to retrospect the ideological, political and 
economic conditions of the 1980s when it was constitutionally defined the current format of the Federative Republic 
of Brazil. The political agenda of this period contained important themes as: the municipality while federal entity; 
decentralization as a way of bringing the society of policy decisions; new forms of land management; possibilities 
of globalization and the requirements of Neoliberalism. All of these issues come together to produce new territorial 
dynamics, among them, localism on which established a state of the art where the authors used admit the definition 
of new content, on a local scale, by contrast homogeneity World. For this purpose, we use literature review and 
systematization of the ideas thus demonstrated that the constraints of the Brazilian federation headquarters space 
for the emergence of localism, these have a multiscale character expressing itself in a particular way in each local 
station that matches the context space-time in which the process occurs. We also consider some possibilities of 
localist movements such as the establishment of more horizontal political relationships and, in addition, we noted 
the need for further research on the subject, so that we can contribute to the understanding of the consequences of 
political action on territory.

Keywords. Federalism, Localism, Decentralization, Territorial dynamics.

INTRODUÇÃO

A forma como ocorre a gestão do território brasileiro é uma questão premente entre os 
estudiosos do assunto já há algum tempo, nesse devir, surgem questões que adensam a tarefa 
dos pensadores da Geografia Política e nos motivam à discussão da temática com o intuito de 

AS ESCALAS DE GESTÃO DAS POLÍTICAS TERRITORIAISEIXO V
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contemplarmos alguns dos conflitos e desdobramentos que emergem das ações políticas incidentes 
no arranjo federativo do Brasil. 

Inicialmente discutimos as características da formação e consolidação da Federação Brasileira, 
destacando a dimensão territorial como fundamental e evidenciando o impacto provocado no 
município, cujo papel alterou-se algumas vezes até o mesmo tornar-se um ente federado. Sendo 
assim, revelamos as constantes redefinições que atingiram o federalismo no Brasil com base 
Oliveira (1995), Abrúcio (2006), Fiore (1995), Rodrigues (2012) entre outros que contribuíram 
para tornar a questão passível de análise no campo da ciência geográfica.

Contemplamos os desafios impostos pelo atual contexto da Globalização, enquanto processo 
político e econômico, a organização do território nacional em contraposição às novas dinâmicas 
territoriais resultantes da confluência de interesses dos agentes globais e das comunidades e/ou 
elites na escala local. Neste momento, demonstramos que as características comuns ao federalismo 
no Brasil definiu o conteúdo territorial de modo que, na contemporaneidade, emergem novas 
dinâmicas que estão diretamente relacionadas às escalas global e nacional, mas, sobretudo, ao 
cotidiano das populações, ou seja, ao local.

Refletimos sobre o impacto do processo de descentralização, que se fez presente com maior 
intensidade no Brasil, a partir da Constituição federal de 1988. Este é o mesmo instrumento que 
torna o município um ente federado, teoricamente, com capacidade para assegurar processos mais 
democráticos na medida em que a definição sobre as prioridades e/ou destino dos investimentos 
públicos aconteceria mais próximo e com a participação da sociedade.

Visando o estado da arte sobre o que venha a ser a emergência de Localismos buscamos amparo 
nos estudos de Fonseca (2013), Harvey (2013) e Santos (2011). As concepções destes autores 
sobre a temática deixam claro que se trata de um fenômeno que emerge a partir da globalização 
enquanto processo fragmentador que ao invés de homogeneizar o Mundo, produz a diferença. 
No caso específico do Brasil tem a ver, também, com os moldes do federalismo, com a adequação 
à política Neoliberal, com os processos descentralizadores após 1988, além da historicidade, 
circunstâncias territoriais e a forma como é organizada e gerida toda essa complexidade.

Defendemos, portanto, que a forma como e o contexto em que se constituiu o federalismo 
brasileiro deixou margens para o surgimento de novas dinâmicas no território nacional. Estas novas 
dinâmicas muitas vezes ocorrem na menor escala de ação política, permitindo-nos compreendê-
las como a emergência de localismos, seja uma versão cooperativa pautado nos princípios da 
Constituição de 1988 que estabelece a cooperação entre os entes federados, ou uma versão 
competitiva fundamentado na autonomia que cada ente possui em conjunto com as possibilidades 
do atual processo de reestruturação capitalista.  

A tarefa encerra-se, provisoriamente, com a apresentação de considerações elucidativas 
acerca da temática e das possibilidades de investigações acerca da questão. Através da reflexão 
sobre esta conjuntura e seus desdobramentos ambicionamos esclarecer as condicionantes que 
imperam no federalismo brasileiro e inferir sobre as possibilidades do mesmo seguir direções que 
proporcionem a efetivação da participação da sociedade nas decisões políticas e/ou promover a 
emergência de localismos.
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FEDERALISMO BRASILEIRO: SINGULARIDADES E AS LACUNAS DA AÇÃO POLÍTICA

Os estudos realizados no campo da geografia política têm suscitado outras questões passíveis 
de análise, a exemplo de: qual seria a melhor forma de distribuição do poder nos limites do 
território nacional? Esta prerrogativa norteia e justifica nossa reflexão e nos conduz a pensar no 
esclarecimento de Rabat (2002, p. 3), para quem

As fórmulas ‘confederação’, ‘federação’ e ‘estado unitário’ classificam os estados contemporâneos 
de acordo com a distribuição espacial dos poderes políticos em seu interior. Assim, a situação 
em que o poder político é mais centralizado (estado unitário) à situação em que o poder político 
é menos centralizado (confederação), consistindo a federação em um meio termo.

Seria o federalismo brasileiro este meio termo entre Estado unitário e uma confederação?
Os desafios enfrentados pela federação brasileira, vão além. No território nacional a 

opção por distribuir competências entre entes federados resulta de um processo de construção, 
desacompanhado de uma fundamentação, onde estivessem claros os objetivos e as medidas para 
superar o que se constitui como provações. A federação passava a fundamentar a organização do 
Estado a partir de um acordo onde o poder e a autonomia é pactuada entre os entes federados, 
envolvendo a repartição de competências entre a União e os Estados-membros onde se reconhece 
a integridade de cada um, e a unidade, do conjunto numa mesma base territorial. Como garantir 
que isso aconteceu no Brasil?

O pacto federalista brasileiro não é puramente uma parceria. Em sua natureza há aspectos de 
competitividade entre os entes, que hora apassiva hora intensifica dando um significado particular 
à sua dinâmica. Isso incita-nos a pensar em três condições impostas ao arranjo federativo: primeiro 
a heterogeneidade (político, cultural, econômica, natural etc.), segundo a existência de um discurso 
divergente de uma prática dos defensores da unidade na diversidade, a necessidade de manter 
o território nacional integrado em um país marcado pela pluralidade. Tamanha complexidade 
e contradição suscita a conclusão de que a unidade, o Estado-nação, está imbricada por uma 
diversidade territorial revelada pelas regiões, estados e municípios. 

Esta condição incide sobre a ação de planejamento e gestão do território e sobre a acomodação 
das demandas sociopolíticas de sua população. Assim, o arranjo federativo sustenta a pluralidade de 
esferas governamentais, na presença de conflitos no que concerne ao compartilhamento de poderes, 
ou seja, a unidade e diversidade, união e autonomia. Fiori (1995, p. 23) nos leva a ponderar sobre 
a problemática apresentada ao afirmar que “o essencial no federalismo sempre foi a preservação 
política simultânea da unidade de objetivos de um povo e da diversidade espacial de seus interesses, 
compatibilizados na forma de um pacto constitucional em que são, simultaneamente, definidos 
os espaços e limites das duas soberanias.” 

De algum modo isso se efetivou no Brasil apesar do arranjo organizacional pressupor um campo 
de tensão em torno da definição das cotas de poder atribuídas a cada ente federado. A despeito da 
instabilidade, convém reconhecermos que “o conceito de federalismo é eminentemente político” 
como sugere Fiori (1995), tornando plausível estes embates uma vez que organizar, no sentido 
político, um país com dimensões continentais sempre foi e será um desafio. Não obstante, Abrucio 
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(2006, p.95) garante que “desde o seu nascimento, a Federação brasileira teve dificuldades para 
responder adequadamente aos princípios dessa forma de organização político-territorial do poder”.

O Estado brasileiro, desde a proclamação de sua República em 1889, envolveu-se na 
celeuma sobre a coordenação de forças e poder no domínio de suas fronteiras e a “opção” por 
uma forma federativa não ocorreu de forma consensual instaurando conflitos persistentes que na 
contemporaneidade ainda são temas geradores de calorosos debates teóricos e políticos. A revelia 
de discussões profundas e consistentes foi aplicado no Brasil o sistema federativo inspirado no 
modelo americano. As ressalvas são tantas e tão significativas que nos permite compreender o 
federalismo brasileiro como singular para o qual não há parâmetros de análise na história dos 
Estados republicanos antigos e atuais no Mundo. 

As especificidades desta federação foram/são construídas desde o Brasil colônia, intensificou-
se durante o Império e resvala sobre a forma que prevaleceu na conjuntura nacional de negação 
do governo monárquico na tentativa de acomodação dos diversos interesses que marcaram este 
momento efervescente da história. Pensando na relação sociedade-governo, esta seria teoricamente 
a proposta mais coerente com a diversidade que constitui a unidade, pois diante do contingente 
populacional, localizado regionalmente distante, e de suas respectivas demandas, assegurar a 
coexistência de entes federados com autonomia sobre o seu território, seria um avanço. 

Outra característica do pacto federalista no Brasil é que as ações políticas sempre estiveram 
atreladas a grupos que estavam e/ou pleiteavam o poder. Basta lembrarmos, o Brasil colônia foi 
forjado por Portugal de modo que lhe garantisse o domínio do território, o Brasil império segue 
a premissa de manutenção do poder e, embora emancipado da metrópole, configura um ramo da 
mesma raiz. As complexidades não findam neste ponto, a título de exemplos, no contexto histórico 
e geográfico, compreendido entre o final do séc. XIX início do séc. XX, no território brasileiro já se 
destacavam as desigualdades regionais.

Havia um Nordeste caracterizado por uma política coronelista/clientelista capaz de minar a 
aproximação entre sociedade e decisão política, um princípio da construção do que Castro (1992) 
considera como “O mito da necessidade”. Neste cenário as disparidades políticas, culturais e 
socioeconômicas faz emergir o Cangaço, a Insurreição do Arraial de Conselheiro, entre outros 
movimentos de grupos que não se viam representados pela República Federativa do Brasil. 

No Sul, a Revolta Federalista representa o desacordo entre aqueles que apoiavam a centralização 
e os que viam na descentralização a melhor alternativa para a condução da política no estado do 
Rio Grande do Sul. Enquanto isso, os estados de São Paulo e Minas Gerais, no Sudeste, revezavam 
no comando do governo nacional, uma política conhecida como “café com leite”, sugerindo o 
desconhecimento das condicionantes territoriais e seu imperativo na condução da Federação. Ou 
seja, o pacto federativo possui as fragilidades da formação histórica do país. Sob essa perspectiva 
Francisco de Oliveira (1995) destaca que a federação brasileira é uma ideia “fora de lugar”, salienta 
esta condição em virtude da federação ter sido forjada e constituída da noite para o dia. 

Esta história também revela a diversidade de interesses que foram “costurados” politicamente 
a fim de manter, de propósito, o poder dos grupos que sustentavam a lógica de dominação. Talvez, 
isso represente o desrespeito aos princípios norteadores do federalismo que pressupõe o tratamento 
igualitário de todas as questões internas, o respeito à autonomia dos seus entes e a soberania 
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nacional. Tecendo crítica pertinente a este contexto, Abrucio (2006, p. 33), destaca que “havia 
uma importante função a ser exercida pelo presidente da República: garantir a supremacia das 
oligarquias estaduais no Congresso Nacional por intermédio da chamada verificação dos poderes, 
que consistia no processo de diplomação dos deputados.”.

Estes são sinais da efervescente conjuntura que fundamenta a organização político-territorial 
do Brasil. Por isso, nos motivamos a, a partir do ente federado município, demonstramos o desafio 
enfrentado para ajustar o federalismo à realidade brasileira. A escolha se justifica por ser o município 
o ente federado que sofreu com maior intensidade o impacto do “vaivém” entre centralização/
descentralização. Faremos isto à luz das Constituições que se sucederam, avaliando o lugar que 
coube ao município neste processo. 

Estabelecida a República, os estados unidos do Brasil, passaram a ser responsáveis pela 
definição da autonomia dos municípios em suas constituições. Como as condicionantes políticas 
do período de vigência da República Velha estavam atreladas aos interesses das elites estaduais 
e, estes detinham liberdade na definição do papel do município, os direcionamentos tornaram-se 
relativamente favoráveis aos estados e, cada um procedeu de um modo particular. Por exemplo, 
alguns estados definiram que os prefeitos deveriam ser eleitos por votação, já em outros, o prefeito 
seria indicado pelo governador.

Pós-Revolução de 1930, ocorreram mudanças significativas com vistas para o fortalecimento do 
governo central, da união. Desta forma foram impostas aos municípios novas regras administrativas 
como a limitação para celebrar contratos e contração de empréstimos. Já a Constituição de 1934 
assegurou aos municípios o direito de eleger seus prefeitos e vereadores, além de poderem decretar 
impostos e taxas no âmbito do seu território, era o município com autonomia para gerenciar suas 
demandas o que pressupõe uma aproximação entre decisão política e sociedade. 

O Golpe de 1937 e a nova constituição fizeram com que o governo central se apresentasse 
de forma antimunicipalista, permitindo, inclusive, intervenções deste nas decisões dos estados e 
dos municípios através da criação de um órgão controlador das atividades municipais, a saber: O 
Conselho Administrativo Estadual. As mudanças em 1946 restabeleceram a autonomia do município 
no que diz respeito à escolha de prefeitos e vereadores, a aplicação de taxas e organização dos 
serviços públicos. Entretanto, a constituição do período Militar tornou obrigatória a nomeação 
dos prefeitos, limitou as liberdades municipais nos aspectos político, administrativo e financeiro. 

Salvaguardadas as questões fundamentais deste contexto de supressão da liberdade no 
país, podemos considera-lo um divisor de águas para o federalismo brasileiro, afinal quando os 
movimentos começam a protestar contra o Regime Militar, as lutas são à favor da redemocratização 
do país e tem como pano de fundo o desejo de participar, falar e ser ouvido sobre o não à pobreza, 
às restrições no acesso à saúde, educação e ao lazer, um querer ser protagonistas das ações políticas 
no seu lugar, no cotidiano de cada um. Isso implicou na revisão do pacto federativo no que diz 
respeito à forma como serão escolhidos o governo e sobre o âmbito em que serão pensadas/
tomadas as decisões.

A grande questão é pensar o federalismo brasileiro enquanto processo histórico em curso, 
cuja situação atual estruturou-se através da mais recente Constituição Brasileira. A este respeito 
Rodrigues (2012, p. 125) afirma: “A Constituição de 1988 inaugura também um tipo de federalismo 
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cooperativo, que pressupõe competências difusas e compartilhadas entre as três escalas decisórias.” 
Tal característica traz novos desafios para a coordenação de ações e definição de políticas de Estado 
e/ou de governo. Quando o município passa a ser legalmente um ente federado e, desta feita, 
com um grau relativamente elevado de autonomia, o mesmo fica dependente do pêndulo entre 
centralização e descentralização do poder decisório.

A conquista da autonomia, ou invés de conduzir os municípios a cooperarem em torno dos 
problemas comuns, tornaram-nos competitivos posto que, cada um do seu modo, pautados em 
suas singularidades, entraram em disputas por mecanismos capazes de alavancar a sua economia. 
Consideramos que isto reflete o contexto mundial onde o Neoliberalismo começa a agir de forma 
contundente no território nacional, desencadeando a discrepância entre as práticas políticas, 
interesses internos e externos, prevalecendo estes últimos a partir da minimização do Estado que 
passa a ser um mero regulador relegando às suas antigas atribuições para o poder do mercado.

Dizem respeito também aos desafios oi imposto pelo advento da Globalização. A este respeito 
Fiori (1995, p.30) assevera que “o que parece ter maior importância para a discussão federalista são 
as novas regras e tendências que vem manifestando-se no plano da competição intercapitalista, 
no plano da gestão das políticas macroeconômicas nacionais e, finalmente no plano da polarização 
social que vem agigantando-se à sombra da globalização.”.

De fato, o Estado brasileiro a exemplo do que também a partir da década de 1980 ocorreu 
nos países da América Latina, passa a cumprir, conflituosamente, obrigações impostas pela 
agenda Neoliberal, por conseguinte o pacto federativo precisa se adequar à nova realidade em 
que “gestão, eficiência, transparência, flexibilidade e governança passaram a serem termos de 
uso corrente para se explicitar as expectativas em relação ao Estado. A rigidez e inoperância da 
burocracia precisavam ser substituídas por meios racionais para o alcance de objetivos precisos.” 
(RODRIGUES, 2014, p. 153).

Diante desta conjuntura os municípios começam a pactuar acordos diretamente com países 
do mundo gerando um problema diplomático e impondo um enorme desafio para o Itamarati. 
Estudos neste sentido classificam este processo como Paradiplomacia, contudo, torna-se necessário 
o amadurecimento e o aprofundamento da questão a fim de compreendermos que tempos e espaços 
são estes. As reflexões sobre as características históricas e territoriais do federalismo brasileiro nos 
leva a concluímos que é notória a influência destes processos no conteúdo da gestão e organização 
do território e no cotidiano das populações em cada porção do espaço brasileiro. O município não 
foge essa regra e, constatada esta influência, o passo seguinte é avaliar os desdobramentos. 

NOVAS DINÂMICAS NO TERRITÓRIO NACIONAL: IMPRESSÕES PRELIMINARES

Como já sugerimos, as condicionantes do federalismo brasileiro sede espaço para a emergência 
de dinâmicas territoriais cuja natureza depende da localização e dos interesses envolvidos. Diante 
de tantas revisões nas responsabilidades de cada ente, é compreensível a existência de novos 
paradigmas que tornam complexa a identificação do limite dos governos na gestão do território 
nacional. Alguns movimentos caracteriza essa conjuntura, conforme descreveremos a seguir.

Os municípios negociam diretamente com a União, soluções para os problemas que 
constitucionalmente são de sua responsabilidade. Reunidos em associação, a maioria dos prefeitos 
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dos 5.564 (cinco mil quinhentos e sessenta e quatro) municípios brasileiros marcham para Brasília, 
capital federal, a fim de tornarem oficial, através de discursos inflamados alegando abandono, 
seus pedidos de ampliação dos repasses das verbas que recebem do Fundo de participação dos 
Municípios – FPM. Por outro lado, há municípios que são privilegiados econômica e politicamente 
por isso, conseguem captar um volume maior de recursos mediante alianças com senadores, 
deputados e até ministros.

Também não são raros, como já mencionados, os casos de municípios competindo para sediar 
uma filial ou subsidiaria de multinacionais, situação considerada por muitos como descumprimento 
do pacto federativo. Esta é uma prática corriqueira entre os entes estaduais e municipais no Brasil, 
com o intuito de atrair investimentos para o âmbito de sua jurisdição, prefeitos e governadores 
utilizam a isenção de impostos como estratégia, muitas vezes, há cessão de terreno para que seja 
construído o galpão de produção, reforma na infraestrutura de transporte e abastecimento de 
água e luz. 

Estas novas dinâmicas, também são caracterizadas pelo caráter participativo da gestão no 
âmbito municipal mediante os conselhos e as conferências. Esta é uma iniciativa cujos resultados 
ainda são tímidos em termos socioeconômicos, porém, salvaguarda a autonomia do município 
ao passo que propões superar os problemas que afligem a sociedade. Ainda podemos citar que 
nos últimos anos tem ocorrido a formulação de estratégias de marketing como parte do aparato 
institucional dos municípios. O objetivo, em muitos casos, é “vender” as condições do território a 
quem interessar, nesse sentido, Fonseca et al (2010), destaca a dinâmica do recém criado município 
de Luís Eduardo Magalhães. Após a emancipação que ocorreu no ano de 2000 (dois mil) são comuns 
slogans como “Luís Eduardo Magalhães, a capital do agronegócio”. 

Isto representa um conjunto de ações e movimentos que ocorrem na escala local, a menor 
escala da ação política no Brasil, podendo ser, portanto denominadas de dinâmicas localistas ou 
localismos que emergem diante do arranjo federativo brasileiro. Estas situações indicam momentos 
de revezamento entre presença e ausência do Estado na condução das questões fundamentais do 
seu território diante da autonomia dos seus municípios. Nos momentos em que a União deixa 
brechas no pacto federativo, as decisões deliberadas do município buscam amparo em possibilidade 
que assegurem o dinamismo e/ou sobrevivência.

Territorialmente estes processos são aparentes e trazem consigo o que é especifico o único, 
o que não se repete em face de um arranjo que pressupõe a cooperação e a gestão compartilhada 
do território nacional. Nos momentos em que a presença do Estado se legitima, através da 
descentralização, não nos parece haver resultados diferentes. Isso nos faz pensar até que ponto 
a descentralização influencia estas novas dinâmicas territoriais? Na década de 1980 durante o 
processo de redemocratização do país, tornou-se unânime pensar positivamente na descentralização 
das decisões e ações políticas da união para estados e município, isso aproximaria a população do 
ideal democrático. Segundo Fiori (1995, p.20) isso se concretizou, pois, “faz aproximadamente 
umas duas décadas que o ‘pêndulo’ está assinalando o início de uma nova idade descentralizadora. 
E a maior evidencia disso está na força com que se alastrou a partir de então, por todo o mundo, 
e independente das formas de governo, a ideia de que ‘descentralizar é preciso’”. 

Arretche (1995), de um modo geral, argumenta que a afirmação de que a descentralização 
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é efetivamente solução para os problemas de uma federação, em particular do Brasil, passa pela 
avaliação da natureza das instituições encarregadas das ações. Mas o fato é que a descentralização, 
no Brasil se efetivou no bojo da reestruturação da federação em 1988, nestes termos, descentralizar 
significa reconhecer o anseio da sociedade em participar de forma direta da gestão das decisões 
políticas, afinal estas afetam diretamente a forma como vivem. 

As medidas adotadas, as ações e a historicidade da questão influenciaram a gestão do 
território de cada ente da federação brasileira – municípios, estados e consequentemente União. 
Nesta conjuntura, processos localistas ou dinâmicos locais representam iniciativas/ações a nível 
local (o município), através de um grupo composto por agentes políticos e/ou econômicos, com 
o intuito de promover o local através da adoção de estratégias bem definidas, como por exemplo, 
consolidar acordos comerciais diretamente com agentes econômicos globais. Também é possível 
que esta dinâmica local, seja reflexo da descentralização das decisões políticas que vem acontecendo 
no Brasil. Quando a união transfere atribuições e condições para os municípios, estes se fortalecem 
em interação com a sociedade, estabelecendo relações mais cooperativa voltadas à superação dos 
desafios de forma conjunta (município-município, município-sociedade).

São espaços cedidos, apesar dos constantes ajustes no pacto federativo, mas são também 
oportunidades que surgiram com as diretrizes da constituição de 1988 com relação à existência 
de municípios mais autônomos, além disso, não deixa de ser possibilidade de um mundo dito 
global. Dessa maneira os desdobramentos da gestão do território demonstram o sobressalto do 
conteúdo local. 

LOCALISMO: CONDICIONANTES, CONCEITO E POSSIBILIDADES

Os esforços para compreender questões relativas à ação política no território, interpretada 
neste trabalho como novas dinâmicas do território brasileiro, abrange a emergência de um fenômeno 
que tem sido denominado Localismo. Estudos recentes concebem estes novos arranjos, embora 
poucos tenham enfrentado a tarefa de desenvolver uma conceituação consistente do ponto de vista 
teórico-metodológico. No Brasil, os estudos de Fonseca (2013) avançaram e preveem a identificação 
dos contextos e das condições que sustentam a emergência de localismos. Desde o início dos anos 
2000, o referido autor, busca compreender os impactos dos fenômenos políticos e institucionais 
sobre o espaço, destacando a escala local diante das transformações engendradas pela globalização.

São estudos que tornam evidente que, diante das dinâmicas do atual processo de expansão 
capitalista ou globalização, a escala local representa lócus da resistência de grupos pautados numa 
identidade, em um modo de produzir e realizar-se politicamente. Ou seja, um singular estabelecido, 
por exemplo, no município. Dessa maneira o localismo é posto como contraponto à globalização, 
uma ideia que contraria os discursos e a militância em torno do fim das fronteiras, fim do Estado-
nação e a favor da homogeneização do Mundo. Harvey (2013) admite esta possibilidade na obra 
Espaços de esperança, ao refletir sobre os “desenvolvimentos geográficos desiguais”, denominação 
que o autor utiliza para a globalização.

Para ele, “novas modalidades locais-globais de relação também têm sido definidas, com a 
ocorrência de uma ponderável mudança nas escalas de apreensão, organização e administração 
da economia mundial.” (Harvey, 2013, p.95). Esta novas modalidades apoiam-se na existência de 
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comunidades diferentes espalhadas em escalas locais que concretiza uma realidade que talvez os 
“empreenderes da globalização” não tenham previsto e, alguns estudiosos, ainda não concebam, 
mas, de fato existe uma dinâmica e/ou novas modalidades sendo produzidas nas menores escalas 
da ação política e não podemos negar que determinados eventos que nelas sucedem, acolhem a 
junção de interesses locais e globais.

Na realidade, a globalização produz a diferença, onde a realidade, por sua vez, se reproduz 
constantemente a cargo de processos políticos e econômicos, constituindo conjunturas singulares 
onde emergem ações e movimentos localistas. Santos (2011, p. 54), discutindo o contexto que Ele 
denomina período transnacional também usa o termo/conceito localismo na abordagem sobre a 
natureza das globalizações e nos descreve uma dialética entre a tendência da globalização e “novas 
identidades regionais, nacionais e locais [...], construídas em torno de uma nova proeminência dos 
direitos às raízes. Tais localismos, tanto se referem a territórios reais ou imaginados, como a formas 
de vida e sociabilidade assentes nas relações face-a-face, na proximidade e na interatividade.”.

A contradição apresentada pelo autor é mais uma evidência de que em tempos de globalização, 
ou seja, qual for a denominação que se atribua ao processo político, econômico e sociocultural que 
permitem que as interações ocorram a nível global mesmo que de forma diferenciada, emergem 
localismos. Neste contexto, ao fundirem-se, interesses locais e globais confundem o que “é nosso” 
(local) o que “é do outro” (externo). Entretanto o resultado é uma totalidade, que jamais se reproduz 
em outros tempos e espaços. Nos trabalhos de Fonseca (2013, p. 162), os localismos se referem a 
territórios reais, a saber: o município. 

O autor interpreta o localismo de duas maneiras distintas: primeiro “como um movimento 
e/ou conjunto de decisões e ações políticas, econômicas e institucionais muitas vezes de caráter 
reivindicatório”, quando a elite política local busca visibilidade tornando o território competitivo, 
capaz de atrair investimentos para o sua jurisdição. Segundo “como sendo uma tendência 
descentralizadora, de caráter político, institucional e territorial de expansão das decisões e ações 
para a escala municipal,” prerrogativa defendida por aqueles que apostam na aproximação entre 
a sociedade e decisão política.

O localismo é, portanto, multiescalar e a compreensão exigem novas investigações de modo 
que possamos compreender a natureza das dinâmicas locais revelando as motivações, características 
e desdobramentos. As novas pesquisas empreendidas a este respeito poderão inovar na medida 
em que trouxerem estudos de casos demonstrados como estes processos acontecem e impactam 
o território em que estão assentados.

CONSIDERAÇÕES

O federalismo brasileiro possui características particulares que atribuem complexidade à 
organização e gestão do território. A começar pelo conflito que permeou a “opção” pela forma 
federativa de governo que ocorreu na mesma empreitada em que o Império foi substituído pela 
República. Governo central, dos estados e os prefeitos passam a fazer parte de um contexto 
federativo onde a premissa fundamental é compartilhar a gestão e organização da diversidade 
territorial assegurando o equilíbrio de forças e a superação dos entraves que por ventura viessem 
a cercear a cidadania e o ideal democrático da sua população.
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Destacamos também a negligente alternância entre centralização e descentralização no 
campo das decisões e ações no federalismo do Brasil. O movimento do pêndulo de Pareto como 
define Fiori (1995), é marcado por avanços e limitações no que concerne a relação da União com 
os entes. A cada mudança de constituição os estados e municípios se viam hora com mais hora 
com menos poder de ação. Esta situação se acomoda na década de 1980 quando a Constituição 
de 1988 estabeleceu as cotas de poder para cada ente federado, incluindo entre eles o município. 
É quando começa o que alguns autores consideram a onda descentralizadora no Brasil.

Em escala abrangente, a globalização econômica alcança os lugares e incentiva mudanças que 
se inserem dentre as transformações territoriais, que denominamos novas dinâmicas territoriais, 
dentre as quais evidenciamos a emergência de localismos. Tudo isso aconteceu na referida década 
acompanhada do processo de redemocratização e de imersão dos princípios neoliberais ampliando 
ainda mais a complexidade da federação brasileira. Diante do exposto, inferimos que o localismo 
apesar de tratar-se de um tema recente na geografia política, já apresenta avanços no que concerne 
a compreensão do contexto espaço e termo em que o mesmo pode emergir.

Consideramos que é imprescindível desenvolver pesquisas sobre este aspecto da análise 
geográfica a fim de entender o que cada local apresenta de especificada/particularidade. E assim 
compreender efetivamente os fenômenos localistas. Portanto as novas pesquisas trarão resultados 
concisos na medida em que contemplar todos os aspectos com maior acuidade.
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O LUGAR DA INTERFACE RURAL-URBANA NO PLANEJAMENTO 
TERRITORIAL: ESTUDO DE CASO DA REGIÃO METROPOLITANA DE 

PORTO ALEGRE/RS

THE PLACE OF RURAL-URBAN INTERFACE IN THE TERRITORIAL PLANNING: CASE STUDY 
OF THE PORTO ALEGRE METROPOLITAN ÁREA

LETÍCIA THURMANN PRUDENTE

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
lelearq@hotmail.com

RESUMO. O território da metrópole contemporânea caracteriza-se por espaços múltiplos e inter-relacionados, dos 
quais as interfaces entre espaços urbanos e rurais são os mais representativos. No Brasil, por não serem claras as 
distinções entre o rural e o urbano, a interface rural-urbana ainda não teve um lugar apropriado no planejamento 
territorial. Há pressões por apropriação de espaço de ambos os lados, principalmente na escala metropolitana. As 
metrópoles brasileiras representam a exacerbação do planejamento territorial voltado à visão urbano-centrada da 
cidade capitalista, a qual tem propiciado a desvalorização do rural e o excessivo crescimento do urbano. As controvérsias 
sobre definições e delimitações entre o urbano e o rural devem-se aos conceitos construídos historicamente de forma 
dicotômica e dialeticamente oposta. O rural segue definido antagonicamente em relação ao urbano, apresentado como 
espaço de atraso ou retrógrado para a sociedade contemporânea. A maioria dos autores apresenta a expansão do espaço 
urbano sobre o rural como inevitável, constituindo uma continuidade espacial ou um hibridismo, sem distinções entre 
urbano e rural. Outros mostram novos olhares e novos conceitos, reafirmando a continuidade do espaço e da cultura 
rural. Neste contexto, os estudos da interface rural-urbana são escassos e há uma divisão interdisciplinar, ficando o 
espaço urbano e a escala urbana como focos do Planejamento Urbano para os arquitetos-urbanistas, enquanto o rural 
e a escala regional são focos do Desenvolvimento Rural para os geógrafos, economistas e agrônomos. Este trabalho 
apresenta discussões conceituais sobre a relação rural-urbano no Brasil e, através de um estudo de caso (Região 
Metropolitana de Porto Alegre), identifica tipologias de espaços de interface rural-urbana existente na região sul 
do País. A proposta é ampliar este debate, explicitando conflitos de uso e ocupação do solo na produção do espaço.

Palavras-chave. Espaços de interface rural-urbana, Escala metropolitana, Planejamento territorial.

ABSTRACT. The territory of the contemporary metropolis is characterized by multiple and inter-related spaces, which 
the interfaces between urban and rural spaces are the most representative. In Brazil, for not being clear distinctions 
between the rural and the urban, the rural-urban interface has not yet had a proper place in territorial planning. 
There are pressures for appropriation of space on both sides, especially in metropolitan scale. Brazilian metropolises 
represent the exacerbation of territorial planning aimed at urban-centric view of the capitalist city, which has led 
to the devaluation of the rural and urban overgrowth. The controversies over definitions and boundaries between 
urban and rural are due to historically dichotomously and dialectically opposite constructed concepts. Rural is 
still antagonistically defined in relation to urban space and presented as a retrograde space for the contemporary 
society. Most authors present the expansion of urban areas on rural as inevitable, constituting a spatial continuity 
or an hybridity without distinctions between urban and rural. Others show new perspectives and new concepts, 
reaffirming the continuity of space and rural culture. In this context, studies of rural-urban interface are scarce and 
there is an interdisciplinary division: the urban space and urban scale as the focus of Urban Planning for architects 
and urban planners, while the rural space and the regional scale are focus of the Rural Development for geographers, 
economists and agronomists. This paper presents conceptual discussions on the rural-urban relationship in Brazil 
and, through a case study (Metropolitan Region of Porto Alegre), identifies spaces typologies of rural-urban interface 
in the Southern region of the country. The proposal is to extend this debate, exposing conflicts of occupation and 
land use in the production of space.

Keywords. Spaces of rural-urban interface, Territorial planning, Brazilian metropolis.

AS ESCALAS DE GESTÃO DAS POLÍTICAS TERRITORIAISEIXO V
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APRESENTAÇÃO DO TEMA

O lugar da interface rural-urbana no planejamento territorial tem como temática a discussão 
sobre tipos de espaços de interface rural-urbana existentes na metrópole brasileira, a partir do 
estudo de caso da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), estado do Rio Grande do Sul 
(RS). Além disso, busca-se compreender como o planejamento e a gestão urbana e regional, na 
escala metropolitana, tem trabalhado com estes espaços, que não são nem rurais, nem urbanos, e 
até que ponto estão sendo inseridos ou marginalizados no processo de planejamento. A hipótese 
é que não estão sendo contempladas como espaços diferenciados de forma efetiva, apropriada e 
legal, ficando à margem da gestão e do planejamento territorial. 

Este trabalho é parte integrante da pesquisa de doutorado desenvolvida no Programa de 
Pós Graduação em Planejamento Urbano e Regional (PROPUR) da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS), desde abril de 2013. Corresponde à etapa da fundamentação teórica, que 
reúne as discussões conceituais sobre a relação rural-urbana no Brasil, e ao início do cruzamento 
entre os dados secundários do levantamento de campo e a identificação de algumas tipologias 
de espaços de interface rural-urbana. O objetivo é categorizar tipologias de espaços de interface 
rural-urbana que possam vir a ser utilizadas como unidades espaciais aplicadas ao planejamento 
territorial. A abordagem metodológica prioriza a análise sócio-espacial de locais representativos 
destas tipologias. Neste trabalho, identifica-se diferentes tipologias de espaços de interface rural-
urbana e caracteriza-se duas destas tipologias na RMPA, situadas em diferentes contextos sócio-
espaciais do território metropolitano.

PROBLEMÁTICA

O território da metrópole contemporânea caracteriza-se por espaços múltiplos e inter-
relacionados, dos quais os espaços de interface rural-urbana é um dos mais complexo, repleto de 
conflitos e disputas entre diferentes agentes na produção do espaço. As metrópoles contemporâneas 
brasileiras representam a exacerbação do planejamento territorial voltado à visão urbano-centrada 
da cidade capitalista. O excessivo crescimento das cidades vem, por um lado, tensionando a 
expansão do espaço urbano sobre o rural e, por outro, desvalorizando o espaço rural, o qual tem 
sido pouco reconhecido no planejamento urbano e regional.

Deve-se levar em consideração que as diretrizes nacionais da política urbana são recentes 
no Brasil. Somente em 2001, com o Estatuto da Cidade (EC), foi possível a definição destas 
diretrizes, as quais foram fortalecidas com a criação do Ministério da Cidade em 2003. Porém, a 
questão metropolitana não fez parte do EC, pois são poucos os avanços no planejamento territorial 
para além da escala urbana de cada município. Devido ao fortalecimento da escala municipal de 
planejamento e gestão territorial, foram produzidos planos diretores desarticulados entre si, que 
promoveram a fragmentação do espaço metropolitano, deixando uma lacuna na questão regional da 
escala metropolitana. Apesar de continuarem a existir os órgãos metropolitanos de planejamento 
e gestão, são poucos os que têm planos e programas efetivos de planejamento integrado. Por outro 
lado, em 2013, com os 40 anos das primeiras regiões metropolitanas, o governo federal retomou 
o debate metropolitano, dando ênfase ao planejamento do território e sua governança, através 
de pesquisas do IPEA e da discussão de um marco legal da política metropolitana nacional – o 



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 1258-1269. ISBN 978-85-63800-17-6

Prudente1260

diagramação: letra1@editoraletra1.com

Estatuto da Metrópole (COSTA; TSUKUMO, 2013). Novas regiões metropolitanas foram criadas e as 
primeiras estão completando quatro décadas de experiência, como o caso da Região Metropolitana 
de Porto Alegre (RMPA). 

Ao longo deste processo, as relações entre urbano e rural foram construídas historicamente 
de forma dicotômica e dialeticamente oposta, deixando o espaço rural permanecendo interpretado 
como aquele que difere do urbano e que tem características pejorativas, como o espaço de atraso 
ou de retrocesso. A legislação brasileira somente reconhece um espaço como urbano ou como rural 
e as delimitações teórico-conceituais não são claras, possuindo algumas controvérsias. Devido a 
esta separação marcante, há um distanciamento legal, teórico e político entre os espaços urbanos 
e rurais. Neste contexto, há menos ainda referencias de trabalhos que trabalhem com os espaços 
de interface rural-urbana, os quais acabam à margem da prática do planejamento territorial. Estes 
espaços deveriam ser reconhecidos de forma diferenciada e apropriados ao sistema de planejamento 
e gestão territorial no Brasil. Deste modo, este trabalho visa contribuir para ampliar este debate e 
suprir algumas lacunas aplicadas ao planejamento e à gestão da metrópole contemporânea, cujos 
territórios devem ser reconhecidos por suas multiplicidades de espaços.

INTERLOCUÇÃO TEÓRICO-CONCEITUAL: ESPAÇO RURAL E/OU URBANO

Os conceitos sobre espaço rural e espaço urbano, bem como suas relações, tem sido pauta de 
discussões atuais no Brasil, dada a falta de definições claras relacionadas à fragilidade do que venha 
ser rural e urbano. Para a maioria dos autores, principalmente das áreas do Planejamento Urbano 
e da Geografia, a expansão do urbano sobre o rural é inevitável, expressa no território através de 
continuidade ou hibridismo espacial, sem distinções entre ambos os espaços (LÉFÈBVRE, 1976, 
HARVEY, 2005). Esta é a visão que predomina no planejamento urbano e regional, diretamente 
relacionada ao poder hegemônico (econômico, político, cultural e simbólico) atribuído à cidade 
capitalista e à cultura urbana. Por outro lado, há também autores mais voltados às áreas do 
Desenvolvimento Rural e da Agronomia, que apresentam resignificações do rural a partir de 
releituras e novos olhares para as modificações e inserções de novas atividades e tecnologias 
no meio rural (GRAZIANO DA SILVA, 1997; CARNEIRO, 1998). Mas a maioria destes aponta a 
necessidade de resignificações do rural, do urbano e suas relações, pois são múltiplas as realidades 
sócio-espaciais que caracterizam a metrópole contemporânea.

Alguns autores apresentam a ideia de uma ruralidade como um renascimento do rural, 
devido a sua resistência e capacidade de renovação de atividades, contrapondo a ideia de que a 
industrialização absorverá a produção agrícola e propiciará uma urbanização completa da sociedade 
(CARNEIRO, 1998; MIRANDA, 2008). A ruralidade passa a ser considerado um modo de utilização 
do espaço e da vida social rural, caracterizada por novas atividades de moradia, lazer e prestação 
de serviço, assim como por novas cadeias produtivas, transformando o uso e a ocupação do solo 
(GRAZIANO DA SILVA, 1997). Na realidade, porém, o rural foi permeado por uma urbanidade, 
representada por modelos econômicos de produção diferentes dos tradicionais, como o agronegócio 
(agroindústria) e a agricultura familiar (subsistência), consequência direta dos novos sistemas 
de transporte, comunicação e tecnologias. Desta forma, os conceitos de ruralidade e urbanidade 
se descolam do rural e do urbano, se abrindo para novas interpretações - entre as quais estão os 
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espaços de interface rural-urbana, exemplos destas mudanças.
As definições de rural e urbano no Brasil foram construídas historicamente de forma dicotômica 

e dialeticamente oposta, segundo uma visão compartimentada dos conceitos que provém de um 
paradigma simplificador e cartesiano. Este buscava a redução do pensamento a um princípio ou 
uma verdade única, de um “certo” ou “errado”, de um ou outro, e, no caso, de urbano ou rural. 
Neste sentido, o rural/campo possui conotações pejorativas, sendo um espaço de atraso, rústico 
e do passado, enquanto o urbano/cidade seria tecnológico, civilizado e do futuro. Porém, a partir 
de uma visão contemporânea de território, a sociedade e seus processos espaciais encontram-
se imersos em uma realidade mais complexa de relações e territorialidades, a qual incorpora 
questões sistêmicas, integrais e múltiplas do território (MORIN, 2006; HAESBAERT, 2012). Este 
novo paradigma tende a inserir a complexidade de fenômenos e, por consequência, de conceitos 
e novos olhares que direcionam a uma visão mais múltipla do território que pode ser incorporada 
no planejamento territorial. 

Haesbaert (2012) defende a ideia de que a atual forma dominante de território, enquanto 
espaço de disputa no contexto contemporâneo ou pós-moderno, pode ser entendida através de 
uma “multiterritorialidade”, ou seja, distintos territórios coexistindo em um mesmo espaço-
tempo. Segundo este autor, em uma visão de mundo anterior da “modernidade clássica”, as 
territorialidades eram consideradas contínuas e contíguas, regidas pelo princípio da exclusividade, 
dentro da noção de um “território-zona”, que compõe mosaicos de espaços justapostos. Porém, 
em uma visão mais contemporânea, esta noção se transforma em um “território-rede”, composto 
de espaços sobrepostos e descontínuos. Assim sendo, múltiplas territorialidades podem coexistir 
em um mesmo espaço, mesmo que este seja fragmentado ou descontínuo. 

Esta visão mais complexa, cujas características de espaço urbano e rural se sobrepõem, poderia 
ser mais apropriada para o entendimento da possibilidade de coexistir um espaço que fosse urbano 
e rural ao mesmo tempo e em um mesmo espaço. Deste modo, é possível relativizar as definições, 
ampliando as delimitações conceituais e empíricas sobre os espaços urbano e rural, bem como 
seus espaços de interface. Considera-se que o espaço de interface rural-urbana seja a região de 
fronteira entre os espaços urbanos e rurais, a qual não é estanque, pois possui características de 
ambos, independente de delimitações teóricas e empíricas, físicas ou legais.

Os espaços de interface rural-urbana são mais evidentes nas bordas urbanas do território 
metropolitano. Miranda (2008) define estes espaços como áreas de transição rural-urbana, 
caracterizados como espaços plurifuncionais, que têm presença dispersa e fragmentada de usos 
característicos do solo urbano e rural, associadas à ausência de estrutura urbana coerente que 
identifique uma unidade espacial. Outros autores, como Sánchez (2011) discutem estes espaços 
como periurbano, com características de territórios da periferia, exteriores ou marginais ao sistema 
da cidade, que se organiza a partir dos centros urbanos. Porém, ambos situam estes espaços nas 
bordas urbanas e, no caso dos espaços de interface rural-urbana, procura-se identificar que há 
outros espaços que também comportam aspectos de ambos os espaços (rural e urbano) ao mesmo 
tempo, tanto nas bordas, quanto dentro de espaços urbanos e de espaços rurais. A partir de novos 
olhares, os espaços de interface rural-urbana são caracterizados pela interação de aspectos urbanos 
e rurais em um mesmo espaço, definido por múltiplas territorialidades.
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RESULTADOS PARCIAIS: ESPAÇOS DE INTERFACE RURAL-URBANA NA RMPA

A Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA)- estudo de caso deste trabalho - apresenta 
alguns espaços de interface rural-urbana identificados através de aspectos significativos que 
caracterizam estes espaços no contexto sócio-espacial do território metropolitano. Esta é a quarta 
região metropolitana mais populosa de País, reunindo 37% da população do Estado do Rio Grande 
do Sul, em uma densidade demográfica de 382,4 hab/km² (IBGE, 2010). Sua população está 
concentrada em uma única mancha urbana, ao longo de um eixo norte-sul, entre a capital e o polo 
econômico dos municípios de Novo Hamburgo e São Leopoldo. A figura 1 apresenta a localização 
da RMPA no território brasileiro, dentre as 55 regiões existentes, e a localização das tipologias 
que serão exemplificadas na mancha urbana do território metropolitano.

A mancha urbana da RMPA ocupa uma porção pequena do território metropolitano, pois sua 
maior extensão é rural. Porém, grande parte espaços rurais da região está prevista como reservas 
à urbanização nos planos diretores municipais, à espera do crescimento demográfico urbano 
(Miranda, 2003). Estão destacadas neste território metropolitano duas das tipologias descritas a 
seguir, localizadas em dois contextos sócio-espaciais: um na borda urbana e outro na área rural.

TIPOLOGIAS DE ESPAÇOS INTERFACE RURAL-URBANA

A fim de abrir novas perspectivas de identificação e criação de tipologias de espaços de 
interface rural-urbana, buscou-se inter-relacionar e enfatizar os aspectos sobre:

• Tipo de atividade de uso e ocupação do solo: residencial, comercial, institucional e 
agroindustrial; 

• Agente produtor do espaço: de caráter público ou privado;
• Localização: no espaço rural, no espaço urbano e/ou em borda rural-urbana. 

Em primeiro lugar, buscou-se identificar tipologias localizadas tanto em espaços de borda 
urbana, quanto dentro de espaços urbanos e rurais. Quanto às atividades, buscou-se desconstruir 
as referências de atividades primárias voltadas somente ao espaço rural, enquanto as secundárias 
e terciárias são restritas ao urbano, ressaltando as experiências atuais do território metropolitano. 
Um exemplo são as agroindústrias familiares, as quais compreendem empreendimentos de 
propriedade ou posse de agricultor(es) familiar(es), sob gestão individual ou coletiva, localizada 
em área rural ou urbana.

O caráter público e privado do espaço é enfatizado por ser o mais conflitante em relação ao 
uso e ocupação do solo. Esta questão é representativa das ações dos principais agentes produtores 
do espaço, considerando-se como público o Estado e como privado, as empresas e organizações 
coletivas. Na realidade, considerou-se que os espaços urbano e rural estão diretamente relacionados 
aos espaços público e privado, respectivamente. A relação público-privada é mais explícita nas 
bordas urbanas, mas também cabe citar o exemplo dos núcleos administrativos de distritos rurais, 
definidos como espaço urbano por reunirem serviços e equipamentos reconhecidos como tais 
(lazer, saúde, escola e administração). O que é urbano no rural, neste caso, acaba sendo público. 
Não existe, a princípio, um espaço rural público.
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Figura 1 - RMPA e tipologias de interface rural-urbana na mancha urbana metropolitana.

Fonte: elaboração própria a partir de dados do IPEA (Costa, 2013) e da

Base Cartográfica Contínua do Brasil (IBGE, 2013).
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Estes são os principais aspectos que estão sendo aprimorados, no sentido de se buscar 
maiores definições sobre espaços de interface rural-urbana no território metropolitano, o qual acaba 
fomentado a ampliação do espaço urbano sobre o rural, sem dar lugar a espaços intermediários 
ou com características rurais. São apresentadas e descritas na tabela 1, oito propostas iniciais de 
tipologias que se diferenciam em relação a estes aspectos.

Tabela 1 - Tipologias de Espaços de Interface Rural-Urbana.

Nº ATIVIDADE AGENTE LOCALIZAÇÃO. DESCRIÇÃO

1 Residencial Privado Borda, Urbano
Propriedade privada urbana, de uso coletivo, de grande 
escala, com atividade residencial para média e alta renda 
(loteamentos “fechados” de condomínios)

2 Residencial
Público 
Privado

Borda, Urbano
Propriedade privada urbana, de uso coletivo, com atividade 
residencial para baixa renda (área de interesse social)

3
Residencial 
Agropecuária

Privado Borda, Rural
Propriedade privada rural, com atividade residencial e 
produtiva de subsistência de pequena escala - morador rural e 
trabalhador urbano

4
Residencial 
Agroindustrial

Privado Borda,Rural, Urbano
Propriedade privada, de uso coletivo, com atividade 
residencial e produtiva (agricultura familiar) de baixa e média 
escala

5 Residencial 
Agroindustrial

Público 
Privado Rural

Propriedade pública rural, de uso coletivo, para agricultura 
familiar, de produção agroindustrial de pequena e média 
escala (agrovilas)

6 Agroindustrial Privado Borda, Rural Urbano
Propriedade privada com atividades agroindustriais de 
grande escala (monocultura)

7
Comercial   
Agroindustrial

Público 
Privado

Rural, Urbano
Propriedade pública ou privada, rural ou urbana, com 
atividades comerciais de produtos agroindustriais (feiras)

8 Institucional Público Rural
Propriedade pública rural, com atividades institucionais 
(escola, saúde, administração, transporte)

Fonte: elaboração própria.

Para uma melhor exemplificação, estão sendo verificadas no estudo de caso estas oito tipologias, 
entre as quais se destacam duas que serão apresentadas a seguir: Residencial Privado de Borda 
(nº1) e Residencial Agroindustrial Público-Privado Rural (nº5). Suas principais características em 
relação a localização, uso e ocupação do solo são apresentadas a seguir. 

TIPOLOGIA A: RESIDENCIAL PRIVADO DE BORDA (GRAVATAÍ)

Esta tipologia corresponde ao Condomínio Paragem Verdes Campos, localizado na borda urbana 
do município de Gravataí, com único acesso pela Rodovia Federal BR-116 (Free-way), principal 
via de ligação entre a capital e o litoral. É uma propriedade privada, de uso coletivo, caracterizado 
pelo parcelamento de solo de grande escala espacial e alto padrão habitacional. Consiste em um 
condomínio de lotes com acessibilidade e circulação pública restritas em seu o entorno. Há apenas 
um acesso voltado à rodovia que dá acesso direto à capital do Estado (Porto Alegre). A figura 2 
mostra a imagem aérea de um condomínio de grande escala espacial com portaria que marca o 
acesso restrito da área privada.
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Figura 2 - Condomínio de lotes no perímetro urbano de Gravataí.

Fonte: Verdes Campos (2008).
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A maioria dos moradores reside neste município, mas trabalha em outros, principalmente 
em Porto Alegre, cujo tempo de deslocamento é de apenas 20 minutos até a entrada da capital. Isto 
significa que as relações destes moradores ocorrem mais com Porto Alegre do que com Gravataí, 
configurando um empreendimento metropolitano. Este condomínio foi resultado do mercado 
imobiliário local do município, que visando um caráter diferenciado para um público de alta renda, 
pressionou o planejamento urbano municipal para ampliar o perímetro urbano e iniciar um núcleo 
padrão de uma zona residencial especial, limítrofe à zona rural. O tamanho dos lotes é diferenciado 
de outras zonas residenciais do município e possui um paisagismo interno que remete a paisagens 
rurais, sendo a perspectiva de estar próximo à cidade, mas viver no campo. Esta é uma tipologia 
comum encontrada nas bordas urbanas municipais, que vem se reproduzindo como um grande 
cinturão privado, de grandes proporções territoriais, que potencializa o distanciamento entre as 
áreas urbanas e rurais de forma estanque.

TIPOLOGIA B: AGROINDUSTRIAL RESIDENCIAL RURAL (NOVA SANTA RITA)

Esta tipologia corresponde à sede da produção da Cooperativa de Produção Agropecuária de 
Nova Santa Rita (COOPAN), localizada na área rural do município de Nova Santa Rita. É uma grande 
propriedade pública rural, de uso coletivo, parte do Assentamento Capela, um dos assentamentos 
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). A figura 3 mostra uma imagem aérea 
da sede da cooperativa e parte de sua produção agropecuária.

Denominada de agrovila pelos moradores, tem produção agroindustrial e concentrando 
espaço central com atividades mistas de trabalho, moradia e renda. As famílias moram em torno 
da sua sede, onde localizam-se os estabelecimentos de produção e industrialização de alimentos 
(suínos e arroz), além de outras atividades comunitárias (reuniões, alimentação coletiva e educação 
do campo). Cada família possui um lote individual nesta sede e outro de produção mais distante 
- típico de assentamento rural. Sua produção é vendida na rede de comércio varejista das cidades 
próximas, mas principalmente na capital. Esta tipologia vem se reproduzindo nos assentamentos 
rurais, principalmente nos do MST, para que possam compartilhar lotes comuns de moradia, 
como um “condomínio rural”, e terem lotes apenas de produção. Porém, há conflitos justamente 
pelo fato de ser um parcelamento do solo que não corresponde aos parâmetros que o governo 
federal utiliza para disponibilizar recursos para a moradia, por exemplo, uma vez que esta deve 
ser construída no lote individual.

Ambas as tipologias são exemplos de espaços de interface rural-urbana encontrados na 
RMPA que mostram a complexidade metropolitana. Apresentam a falta de uma um planejamento 
metropolitano, pois cada município está planejando o seu território, o que gera áreas descontínuas 
tanto intermunicipais, quanto áreas entre espaços urbanos e rurais dentro do mesmo município. 
Além disso, mostram a necessidade de definições para estes espaços intermediários entre o rural e 
o urbano, para que seja possível amenizar os conflitos e relações entre as limitações e delimitações 
atuais estanques no território. 

São tipologias caracterizadas por grandes extensões de terras e poucos acessos, em geral 
características de propriedades rurais. A primeira é de caráter privado e tem se multiplicado em 
diversos municípios, segundo demandas do mercado imobiliário que vem cada vez mais pressionando 
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Figura 3 - Cooperativa Habitacional de Produção Agropecuária.

Fonte: COOPAN (2014).
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a expansão do espaço urbano sobre o rural e dificultando a mobilidade e a comunicação entre ambos 
os espaços. A segunda, por sua vez, é de caráter público-privado e corresponde a padrões urbanos 
de parcelamento do solo e de atividades mistas (residenciais, agroindustriais e comerciais), sendo 
proveniente de demandas de movimentos sociais das áreas rurais, principalmente próximas às 
capitais.

Os critérios e parâmetros intermediários entre espaços urbanos e rurais são importantes 
para que se possa definir tipos diferenciados de espaços de interface rural-urbana, para que seja 
possível compatibilizar legislações rurais e urbanas, assim como diferentes escalas de planejamento 
territorial (metropolitano e municipal), dentro de uma visão mais integradora e multifuncional 
do território. Este trabalho visa seguir explorando conceitos, definições e padrões apropriados ao 
planejamento territorial da metrópole contemporânea.

As políticas públicas de planejamento territorial devem reconhecer os espaços de interface 
rural-urbano como um tipo diferenciado de espaço, isto é, nem rural, nem urbano, mas ambos ao 
mesmo tempo. Para isso, é importante que se definam e se caracterize tais espaços nas mais variadas 
situações sócio-espaciais existentes nas áreas rurais e urbanas, assim como nas bordas urbanas.

Neste sentido, as tipologias apresentadas são uma mostra dos primeiros exercícios de 
levantamento de campo realizados na RMPA. A proposta, portanto, é abrir o debate, incluse no 
campo conceitual/teórico, a fim de se chegar a unidades tipológicas possíveis de serem apropriadas 
em um sistema de espaços de interface rural-urbana no planejamento territorial metropolitano.
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O PROCESSO DE BRANQUEAMENTO DO TERRITÓRIO DA PEQUENA 
ÁFRICA: OS MOVIMENTOS DE RESISTÊNCIA AO PROJETO PORTO 

“MARAVILHA”

THE ‘WHITENING’ PROCESS OF THE “LITTLE AFRICA” TERRITORY:
RESISTANCE MOVEMENTS FRONT OF THE PROJECT “PORTO MARAVILHA”

LISYANNE PEREIRA RIBEIRO
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RESUMO. A área portuária do Rio de Janeiro , através do Projeto Porto Maravilha sofre com o processo de refuncionalização 
urbana para atender às necessidades da acumulação capitalista neoliberal. O processo de branqueamento ocorre na 
área do território anteriormente conhecido como Pequena África através das remoções materiais e simbólicas que se 
instalaram nesse território. Esta área é maioritariamente ocupada por população negra por causa da segregação racial 
em torno de centros urbanos , o que torna evidente a resistência da cultura negra ao presente processo de segregação 
dia. Dentro do projeto Circuito Histórico Celebração da Herança Africano , que realiza um resgate da cultura africano 
-brasileira , mas ao mesmo tempo reduz o território original da Pequena África . Observe a cristalização da trajetória 
do negro na zona portuária . Espaços são capturados para o turismo, a especulação imobiliária e de infra-estrutura , 
que não se destinam à população que vive na região.

PALAVRAS-CHAVE. Embranquecimento territorial, Pequena África, Projeto Porto Maravilha.

ABSTRACT. The port area of the Rio de Janeiro City through Porto Maravilha Project suffers from the process of 
urban refunctionalisation to meet the needs of neoliberal capitalist accumulation. The bleaching process occurs in 
the area of the territory formerly known as Little Africa through the material and symbolic removals who settled 
in that territory. This area is mostly occupied by black population because of the racial segregation around urban 
centers, which make evident resistance of black culture to the present day segregation process. Within the project 
Historical Circuit Celebration of African Heritage, which performs a rescue from african-Brazilian culture, but at the 
same time reduces the original territory of Little Africa. Observe the crystallization of the trajectory of black in the 
port area. Spaces are captured for tourism, real estate speculation and infrastructure, which are not intended for the 
population living in this region.

KEYWORDS. Territorial whithening, Small Africa, Porto Maravilha Project.

INTRODUÇÃO

Localizada na Zona Portuária da Cidade do Rio de Janeiro, abrangendo os bairros: Santo Cristo, 
Gamboa e Praça Onze, encontra-se a região conhecida como Pequena África, a qual recebeu esse 
nome por compreender a área no Rio de Janeiro onde as tradições africanas eram mais evidentes. 
Nessa região, em especial no Cais do Valongo, desembarcavam africanos escravizados advindos do 
tráfico negreiro no final do século XVIII e que aos poucos ocupavam a Região Portuária.

Hoje essa área, berço da cultura negra, está sendo reduzida a um “Circuito da Celebração 
da Herança Africana” vinculado ao projeto Porto Maravilha que busca resgatar a cultura afro-
brasileira em moldes turísticos. Esse resgate é feito de uma forma que reduz a Pequena África 
e que espacialmente cristaliza a trajetória do negro naquele território. Esse projeto atrelado a 

AS ESCALAS DE GESTÃO DAS POLÍTICAS TERRITORIAISEIXO V
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reformas urbanas de limpeza social desencadeiam o processo de branqueamento território, o qual 
será explicado durante o presente trabalho, a partir de remoções que estão acontecendo na região 
portuária e no Morro da Providência para que esses projetos sejam realizados. Dessa maneira espaços 
são capturados para o turismo, para a especulação imobiliária, e para obras de infraestrutura, as 
quais não se destinam para a população que vive nessa região. Em consequência desses projetos 
observa-se o aumento do custo de vida e das desigualdades sociais, fortalecendo assim a segregação 
racial na zona portuária, reordenando pobres e negros na cidade e principalmente desvalorizando 
e apagando ao limitar espacialmente a cultura e a identidade que se estabeleceu naquele território.

É preciso destacar durante essa pesquisa inicial o papel da cartografia e da representação 
como instrumento de controle do território e de comportamentos implementados nas disputas 
pelo território na região portuária do Rio de Janeiro. Assim por trás de uma celebração da herança 
africana que foi “restaurada” na cidade e introduzida no cotidiano da população, pela visão das 
autoridades, observa-se a redução da área considerada em sua essência como a Pequena África. 

Busca-se neste trabalho visibilizar lutas traçadas por movimentos sociais subalternizados e o 
protagonismo dos mesmos pela participação no território dos quais fazem parte. O Instituto Pretos 
Novos (IPN) é um dos grupos de resistências que lutam contra o branqueamento do território na 
(da) Pequena África a partir de ações distintas pela apropriação material e simbólica deste território.

A IDEIA DE RAÇA COMO INSTRUMENTO DE LEGITIMAÇÃO DE INTERVENÇÕES URBANAS NA 
CIDADE DO RIO DE JANEIRO

A ideia de raça nasce simultaneamente com a história da América, junto a isso resignificando 
relações sociais, as quais criam novas identidades que sustentam a dominação a partir de diferenças 
fenotípicas. A raça assim torna-se instrumento de legitimação para exploração da força de trabalho 
para o desenvolvimento capitalista, naturalizando essa relação colonial de dominação por europeus 
e privilegiando seus conhecimentos e formas de gerir o território, dessa maneira se negligencia 
todo conhecimento, a cultura e as vivências desses grupos dominados, adquirido durante séculos 
por povos tradicionais colonizados.  A exploração do trabalho enquanto um dos mecanismos de 
reprodução do capital e o aumento dos seus lucros possibilitava o excedente de produção para 
o mercado mundial. Estabelecia-se assim novas estruturas como o salário que era oferecido ao 
homem branco e o processo escravocrata que era determinado a população não branca, ambos 
fatores possibilitavam um padrão mundial de controle de trabalho, recursos e produção. 

Diante desses exemplos fica explícita a articulação do controle do trabalho com a ideia de raça, 
uma associação artificialmente naturalizada, a qual serve de instrumento de dominação e exploração 
até os dias atuais QUIJANO (2005). Apresentada a ideia de raça, buscamos entender como ela se 
faz presente no ordenamento territorial vigente na cidade do Rio de Janeiro e consequentemente, 
a sua influência nas narrativas hegemônicas que tentam apagar e reduzir o território compreendido 
como Pequena África. 

Essas narrativas territoriais revelam o território como campo de forças marcadas por relações 
de poder exercidas por atores ou grupos. Estes podem ser representados pelo Estado, as empresas 
e os indivíduos segundo Claude Raffestin. Observa-se o tensionamento da imagem do território 
compreendido como Pequena África a partir de seu “resgate” histórico por grupos hegemônicos 
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frente ás narrativas de grupos subalternizados constituintes daquele território. “A imagem ou 
modelo, ou seja, toda construção da realidade, é um instrumento de poder e isso desde as origens 
do homem” (RAFFESTIN, 1993, p. 145). Visto isto, podemos observar como o território é palco 
de relações de dominação e/ou apropriação, “desdobra-se ao longo de um continuum que vai da 
dominação político-econômica mais ‘concreta’ e ‘funcional’ à apropriação mais subjetiva e/ou 
‘cultural-simbólica’”. (HAESBAERT, 2004a, p. 95-96).

Essa intervenção racializada no território que produz representações da realidade em uma 
perspectiva eurocêntrica pode ser compreendida pelo conceito de branqueamento do território. “O 
branqueamento do território é entendido a partir de três dimensões, (R. SANTOS, 2009), aqui 
apresentada por CORRÊA (2013): 

Uma atuando diretamente no ordenamento da ocupação do território, o branqueamento 
da ocupação, outra criando uma imagem – uma geográfica imaginativa – do território, o 
branqueamento da imagem e, por fim, a normatização de uma cultura eurodescendente, 
o branqueamento da cultura. Essas dimensões sintetizam a tentativa de invisibilização e 
reconstrução sob a lógica eurocêntrica de “territórios não brancos”, ou seja, o apagamento da 
presença das grafagens espaciais, (R. SANTOS, 2009), das geo-grafias (PORTO-GONÇALVES, 
2003) negras e indígenas do território brasileiro.

A Pequena África recebeu esse nome por caracterizar a presença negra nas regiões como, 
Santo cristo, Gamboa e Praça Onze. Essa ultima palco dos principais nomes do samba como Heitor 
dos prazeres, o qual originou essa denominação para a Pequena África. Outra representante da 
cultura afro-brasileira foi Tia Ciata, uma baiana que sedia sua casa para disseminação e resistência 
da cultura negra em meados do século XIX e início do XX, através das festas que aconteciam em 
sua casa. A população oriunda da Bahia e de outros estados do nordeste fazia parte dessa nova 
organização social que se instaurava no Rio de Janeiro.

 A população da cidade do Rio de Janeiro no século XIX era constituída em por uma expressiva 
presença de negros escravizados que chegavam ao porto e ocupavam os bairros ao seu entorno. 
Nesse período de acordo com ABREU (2007) a população era caracterizada por ter certa proximidade 
espacial entre as diferentes classes. Com a chegada da Família Real ao Brasil em 1808 houve um 
intenso impacto no espaço urbano carioca pelo grande contingente populacional que demandava 
uma quantidade de moradia e infraestrutura inexistente na cidade até então colonial de regime 
escravocrata. O lucro da economia cafeeira foi o principal provedor de recursos para que uma 
primeira intervenção urbana ocorresse na cidade. Pela força de trabalho da população negra se 
proporcionou o acúmulo de capital para impulsionar a industrialização e a urbanização da cidade, 
sendo após este período descartada, ainda mais no processo pós-abolição.

Na segunda metade do século XIX a cidade inchada por diversos processos migratórios 
internos e externos ao longo do século se preparava para atender as necessidades geradas pelo 
desenvolvimento do capitalismo internacional e para receber investimentos industriais. Ainda 
obsoleta e com sérios problemas de saneamento básico, insalubridade, abastecimento de água 
e foco de diversas epidemias. No século XX durante a Reforma Pereira Passos, o prefeito e 
engenheiro, buscava trazer para a Cidade do Rio de Janeiro, que na época era capital federal da 
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recém proclamada República, padrões europeus de urbanização. Pretendia-se modernizar o espaço, 
de maneira autoritária e excludente, elitizando a cidade, com o objetivo de desfazer a imagem de 
uma cidade colonial atrasada em sua infraestrutura e torná-la como modelo civilizatório nacional. 
As intervenções urbanas tinham seu financiamento, sob a presidência de Rodrigues Alves, nota-se 
uma intervenção estatal grandiosa sobre o urbano pelo governo federal nesse período. O centro 
da cidade do Rio de Janeiro foi sua principal área de atuação. Com estruturas presentes até os dias 
atuais como a Inauguração da Avenida Central- Atual Avenida Rio Branco e conclusão das obras 
de melhoramento do Porto do Rio de Janeiro.

Esse processo encontrou fortes resistências como a Revolta da Vacina, diante da campanha 
contra epidemias realizada por Oswaldo Cruz concomitante com demolições decorrentes das 
reformas urbanas higienistas como o “bota-abaixo” de cortiços considerados insalubres e foco de 
diversas epidemias. A preocupação não era meramente pela saúde e higiene da população, essas 
medidas foram adotadas para atender as necessidades de reprodução do capital imobiliário na 
nova era econômica em que a cidade se inseria. 

Durante todo o século foram feitas reformas e demolições de cortiços na cidade, deixando 
negros e pobres desabrigados. A solução para essa camada da população se dava na ocupação das 
moradias não demolidas ou no deslocamento para as periferias, para o subúrbio, nestes casos 
teriam que abarcar os custos com o transporte para exercer suas atividades no centro.  Aos poucos 
também, essa mesma população começava a ocupar as encostas dos morros próximos ao centro 
que ainda não tinham sido ocupadas. Áreas as quais não possuíam as devidas estruturas para 
habitação, como luz, saneamento e abastecimento de água assim como a área central da cidade 
que se preparava para receber esses investimentos. Os quais mais uma vez não tinham o objetivo 
de atingir a esses grupos subalternizados, que foram expulsos e removidos das áreas centrais da 
cidade em função de interesses da classe dominante branca e colocados em situações piores das 
quais já se encontravam. 

 Nota-se mais uma vez o branqueamento do território na área central da cidade. Esse 
novo ordenamento territorial em que a cidade se inseria para atender as demandas do sistema 
capitalista internacional já revela como a colonialidade muda a dinâmica das trajetórias e a posição 
dos indivíduos no território deixando marcas na sociedade de uma ordem espacial racializada, 
ou seja, revela uma ordem de circulação previamente definida pela ação diferentes governos no 
espaço urbano. 

AS REFORMAS ATUAIS: PORTO “MARAVILHA” PRA QUEM? 

Após 100 anos os megaeventos (Copa do Mundo 2014 e as Olimpíadas em 2016) funcionam 
como consolidação de uma trajetória que produz novas centralidades que mercantilizam a cidade, 
repete a lógica do branqueamento do território inscrita na história social e econômica da cidade 
com o projeto Porto Maravilha. A Zona Portuária do Centro da Cidade do Rio de Janeiro vem 
sofrendo com o processo de refuncionalização urbana do território para atender as necessidades 
neoliberais de acumulação capitalista. 

No final do ano de 2009 foi criada a Operação Urbana Consorciada da Região do Porto 
(CDURP), responsável em repassar os recursos da prefeitura para a concessionária Porto Novo, a 
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qual é constituída pelas empreiteiras Odebrecht, OAS e Carioca Engenharia, caracterizando assim 
a formação de uma parceria público-privada (PPP). As quais apresentam seus objetivos principais 
a seguir:

Assim, tal política urbana pretende ser um plano integrado de intervenção que contempla a 
alteração de usos, parâmetros edilícios, novos sistemas viários e de transporte público além 
de um plano urbano e paisagístico que transformará a região num local atraente para moradia 
e trabalho (...)Este é o intuito das intervenções: transformar a região da zona portuária numa 
área dinâmica que seja uma nova referência de planejamento urbano para a cidade. Pretende-se 
seguir o exemplo de cidades ao redor do mundo como Buenos Aires, Nova Iorque, Baltimore e 
Roterdã, entre outras, que ao recuperarem suas áreas portuárias degradadas, dinamizaram suas 
economias e ganharam mais um ponto de interesse turístico. Assim, ganharão também as áreas 
em seu entorno, para onde esta renovação se irradiará através de melhorias da ambiência local 
e dos fluxos da cidade, além de todos aqueles que usam a região de alguma forma. (Estudo de 
Impacto de Vizinhança – EIV Operação Urbana Consorciada da Região do Porto do Rio, p. 17)

Pautada em um discurso de “revitalização”, busca-se apagar as diversas narrativas territoriais 
da cultura afro-brasileira historicamente constituída na Zona Portuária. A cidade de contradições 
se reafirmava nesse quesito ao criar dentro do projeto o Circuito de Celebração da Herança Africana, 
que busca resgatar a cultura afro-brasileira em moldes turísticos, resultando na redução do 
território compreendido outrora como Pequena África, e também na cristalização da trajetória do 
negro na região portuária. A região portuária nos últimos anos deixa de representar um espaço 
perigoso para se tornar um espaço folclórico, como exemplo a Pedra do Sal, ocupada hoje por elites 
e turistas enquanto espaço do samba, a legitimação do samba assim nessa região serve enquanto 
amenizadora do confronto em forma do silêncio e domesticação da cultura afro-brasileira. 

Ao mesmo passo que acontece um resgate da cultura afro-brasileira na Zona Portuária, 
a primeira favela da Cidade do Rio de Janeiro, o Morro da Providência, tem sua população 
majoritariamente negra removida de seu território. A partir do acompanhamento do Fórum 
Comunitário do Porto (FCP), um dos grupos que lutam pelo o direito a cidade, foram realizados 
encontros e coletas de dados que nos ajudaram a entender o processo de branqueamento do território 
a partir das intervenções urbanas atuais na Zona Portuária. O FCP conta com a participação de 
ONGs, universidades e instituições que organizam denúncias e realizam ações contra políticas 
autoritárias do Governo diante das remoções articulando moradores da Zona Portuária, ameaçados 
ou em processo de remoção com a sociedade civil contra políticas autoritárias do Governo como o 
Morar Carioca, no Morro da Providência que se instaura como “legado” das Olimpíadas de 2016, 
o qual é desencadeado pelo projeto Porto Maravilha, nome factoide para uma Operação Urbana 
Consorciada (OUC).

Segundo materiais e relatórios coletados em encontros com integrantes do FCP e representantes 
da ONG FASE, o projeto Morar Carioca no Morro da Providência previa a remoção de várias 
residências, dentre essas algumas unidades por riscos geotécnicos e outras para realocações devido 
ao projeto de um projeto urbanístico que visa a criação de um Centro Histórico e Cultural, com 
obras ditas de mobilidades para os moradores como Plano Inclinado e Teleférico. Um total de 
639 unidades habitacionais a serem reassentadas (Fonte: Planta Geral de Urbanização – Morar 
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Carioca Providência). Nesse processo as casas são marcadas de forma autoritária com as siglas 
SMH (Secretaria Municipal de Habitação) por agentes da Prefeitura, os não dialogavam com os 
moradores a respeito do projeto.

O projeto Porto Maravilha trás de volta políticas de branqueamentos do território maquiado sob 
um discurso de revitalização, diante disto busca-se reinventar narrativas, realizando uma exclusão 
física e cultural a partir dos processos de remoção que acontecem no Morro da Providência e em 
áreas da Zona Portuária de interesse do projeto. Buscam reorganizar o negro na cidade, excluindo-o 
desses espaços que atualmente recebem grandes investimentos urbanos em cultura e moradia.

MOVIMENTOS DE RESISTÊNCIA NA ZONA PORTUÁRIA DO RIO E O DIREITO A CIDADE

Os movimentos sociais subalternizados na Zona Portuária emergem como protagonistas e 
possíveis sujeitos da transformação social na luta contra as contradições espaciais da sociedade 
capitalista e de seu padrão de urbanização característico SANTOS (2006). Hoje existem diversas 
formas de resistências a esse novo processo de reurbanização, como: a associação de moradores, 
moradores isolados, grupos culturais, dentro desses os que lutam por moradia e pela localização 
da moradia. E ainda os que lutam contra o branqueamento do território, contra a limpeza racial, e 
contra a anulação histórica da Pequena África. Neste sentido as lutas não são apenas por moradia 
e sim por tudo que constitui o espaço, inclusive pela identidade. 

Afinal, toda(o) aquela(e) que se sente oprimido ou explorado diz querer mais espaço(...)Enfim, 
os diferentes movimentos sociais re-significam o espaço e, assim, com novos signos grafam 
a terra, geografam, reinventando a sociedade. A Geografia, deste modo, de substantivo se 
transforma em verbo –ato de marcar a terra. (PORTO-GONÇALVES, 2006)

O Cemitério Pretos Novos (1769-1830) foi redescoberto em 1996 por uma obra realizada 
pelo casal proprietário da residência, Petrúcio e Maria De La Merced Guimarães na Rua Pedro 
Ernesto, número 36, no bairro da Gamboa. Neste local foram encontrados pelos pedreiros restos 
mortais de negros escravizados os quais não resistiam à viagem e morriam antes de serem 
comercializados. Também foram encontrados fragmentos de cerâmicas, vidros e outros utensílios 
que ajudam a contar a história da Pequena África. A prefeitura do Rio de Janeiro foi acionada para 
tomar as devidas providencias. A equipe de arqueologia encaminhou os materiais encontrados 
para o Instituto de Arqueologia Brasileira que realizou análises mais precisas e constatou a sua 
importância como testemunho histórico. 

Após 166 anos de silenciamento das narrativas do povo negro na cidade do Rio de Janeiro, 
em 1996 com sua redescoberta, funciona como um sítio arqueológico e histórico. Inicia-se um 
trabalho de resistência, preservação, investigação e divulgação de patrimônio material e imaterial. 
No dia 13 de maio do ano de 2005 o Instituto Pretos Novos se torna uma organização sem fins 
lucrativos fundada pelo casal e grupos de pessoas interessados na preservação das territorialidades 
negras na Zona Portuária no âmbito da educação onde são oferecidos diversos cursos gratuitos 
voltados para a população, pesquisadores e estudantes. Nesse sentido, a pesquisa rompe com o 
regime de invisibilização impostos por narrativas hegemônicas e no âmbito da cultura com diversas 
oficinas, mesas de debates, exposições históricas e visitas orientadas. E por fim no âmbito da 
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preservação da memória histórica da cultura afro-brasileira. Estas ações se caracterizam como 
estratégias desse grupo social de driblar o racismo, inclusive através da memória, a qual é alvo 
de disputas políticas. Fortalecendo assim as lutas contra o branqueamento do território em suas 
três dimensões analíticas.  

O Instituto Pretos Novos (IPN) desde então torna-se um sítio arqueológico e histórico, o qual 
funciona como atores da resistência com a produção de suas  imagens espaciais, as quais ajudam 
a entender a trajetória, seus diferentes usos e apropriações do espaço ao longo desses períodos 
em que a cultura  negra na Zona Portuária esteve silenciada. São grafagens no espaço que através 
das trajetórias de grupos subalternizados passam a criar outras leituras de mundo diferentes das 
impostas pelo processo hegemônico. Esse espaço revela diferentes campos se tensão de resistência, 
ações do agir político pelas relações dessas resistências, as quais produzem as espacialidades no 
urbano. 

O IPN por outro lado possui suas formas de resistências cooptadas por atores hegemônicos, 
como a Prefeitura do Rio de Janeiro e a Concessionária Porto Novo, ambas interessadas na 
mercantilização da identidade e das práticas afro-brasileiras, disputam as narrativas territoriais 
da Pequena África. Milton Santos em A Natureza do Espaço sobre a questão das intencionalidades, 
revela como os objetos são marcados por intencionalidades, portanto nem todos lhe usam para 
tal intencionalidade, dando outros sentidos e formas de apropriações. 

A memória coletiva da Pequena África se insere nesse contexto, como alvo de disputas 
políticas através de suas formas e apropriações. Criam-se memórias distintas e consequentemente 
o uso e apropriações desses espaços. O passado então não está dado e sim está sendo construído 
de quem o retrata, essas memórias são distorcias de formas conscientes pro projetos como é 
o caso do Circuito da Histórico e Arqueológico da Celebração da Herança Africana criada em 
2011 pelo projeto Porro Maravilha. Onde memória ganha outro sentido a partir de demandas 
atuais de mercantilização da cidade em moldes turísticos, ou seja, a evocação desse passado tem 
uma intenção, por isso certa visibilidade e valoração cultural. Preservam a estética do passado 
reproduzindo o imaginário colonial que se reescreve para afirmar uma ordem espacial racializada, 
ou seja, delimitando espaços pertencentes ao negro e propondo a cristalização de suas trajetórias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os processos de remoções na Zona Portuária destroem memórias coletivas e produzem não 
existências. Dessa maneira, os movimentos sociais de resistência apresentados tem um papel 
primordial na luta contra o branqueamento do território compreendido como Pequena África pela 
afirmação de suas lutas no âmbito cultural e material em suas diferentes formas de apropriações 
do território contra o projeto hegemônico Porto “Maravilha”. Esse projeto atrelado a reformas 
urbanas de limpeza social desencadeiam o processo de branqueamento do território, a partir de 
remoções que estão ocorrendo na Zona Portuária. Os espaços são capturados para o turismo, 
para a especulação imobiliária, e para obras de infraestrutura, as quais não se destinam para a 
população que vive nessa região. Em consequência diante desses projetos nessa área observa-se 
o aumento do custo de vida e das desigualdades sociais, fortalecendo assim a segregação racial e 
desvalorizando a cultura e a identidade que se estabeleceu naquele território.
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FORMAÇÃO TERRITORIAL DO OESTE DA BAHIA: UM ESTUDO DAS 
POLÍTICAS TERRITORIAIS DO ESTADO NO PERÍODO 1889-1955

TERRITORIAL FORMATION OF WESTERN BAHIA:
A STUDY OF THE TERRITORIAL POLICIES OF THE STATE IN THE PERIOD 1889-1955

MARIA APARECIDA BRITO OLIVEIRA
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RESUMO. A formação territorial insere-se como importante recurso de análise para compreensão dos territórios, 
especialmente no âmbito da ciência geográfica que inclui no bojo de seus estudos a história territorial de diferentes 
espaços políticos. A presente proposta de trabalho tem por objetivo analisar o processo de formação territorial 
da porção oeste do estado da Bahia, geograficamente situada ao longo da margem esquerda do Rio São Francisco. 
Compreendendo a formação territorial do oeste baiano como uma particularidade histórica, buscar-se-á elencar 
as principais ações, projetos e conteúdos das políticas territoriais implementadas pelo Estado em sua área mais 
ocidental. Para tanto, recorre-se a diferenciação de aspectos relevantes em cada período histórico fazendo-se uso da 
periodização como recurso metodológico/analítico essencial no esclarecimento dos conteúdos geográficos. O recorte 
temporal compreende os anos de 1889 e 1955, e estas datas representam marcos históricos, políticos e territoriais, 
justificando-se como fatores significativos para o entendimento do papel do Estado na construção das políticas 
territoriais. O primeiro (1889) corresponde ao ano da Proclamação da República e instauração de um novo regime 
político e administrativo; e o segundo ano (1955) representa o início de período de mudanças nos conteúdos de 
planejamento do Estado brasileiro e mais especificamente para a Bahia, cujo planejamento começa a ser estruturado 
de maneira a pensar uma nova articulação econômica. Destaca-se neste intervalo a situação de decadência e estagnação 
da economia baiana e certa incapacidade dos governos estaduais em reverter esta situação. Em contrapartida, na 
escala federal de governo, observa-se a concretização de ações objetivando inserir regiões periféricas do Nordeste 
no contexto econômico do país, sustentadas no discurso de minimização das disparidades regionais e necessidade 
de se estimular o desenvolvimento de áreas estratégicas. É exemplar a criação da Comissão do Vale do São Francisco 
(CVSF) em 1948 como uma estratégia de expansão do capital e integração de novas áreas econômicas, fundamentada 
na racionalização técnica/desenvolvimentista características daquele período. Complementar ao decurso temporal 
está o levantamento de bibliografia referente à história política do oeste baiano, bem como, a análise de documentos 
dos governos, relatos históricos, mapas e demais materiais. Nesta época a denominação do oeste da Bahia estava 
relacionada a idéia de existência do “Além São Francisco” em que conteúdos singulares dotavam este território de 
especificidades e direcionavam para conformação de um discurso de distanciamento do Estado em relação a parte mais 
ocidental do território estatal. Enfatiza-se, portanto, a necessidade de investigar as políticas territoriais conferindo 
um caráter geográfico da histórica política do oeste baiano numa articulação dialética entre o espaço e os processos 
históricos ocorridos ao longo da sua formação territorial.

Palavras-Chave. Formação Territorial, Oeste da Bahia, Políticas Territoriais.

ABSTRACT. The territorial formation inserts itself as an important resource of analysis for understanding the 
territories, especially in the geographical science context, which includes in the bulge of its studies the territorial 
history of different political spaces. The present proposal aims to analyze the process of territorial formation of the 
western portion of Bahia state, geographically situated along the left bank of the São Francisco River. Understanding 
the territorial formation of western Bahia as a historical particularity, it is intended to list the main actions, projects 
and content of territorial policies implemented by the state in its westernmost area. Therefore, it is resorted to the 
differentiation of relevant aspects of each historical period making the use of periodization as a methodological/
analytical essential resource to the clarification of geographical contents. The snippet comprises the years 1889 and 
1955, and these dates represent historical, political and territorial landmarks, justifying them as significant factors 
for understanding the role of the state in the construction of the territorial policies. The former (1889) corresponds 
to the year of the proclamation of republic and establishment of a new political and administrative regime; and the 

AS ESCALAS DE GESTÃO DAS POLÍTICAS TERRITORIAISEIXO V
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latter (1995) represents the beginning of a period of changes in the contents of the Brazilian state planning  and 
more specifically to Bahia, which planning begin to be structured in a way of thinking a new economic articulation. It 
stands out in this interval the situation of decadency and stagnation of the Bahia’s economy and certain incapacity of 
the states governments in reverting the situation. In contrast, at the federal scale of government, it is observed the 
achievement of actions aiming to insert peripheral regions from Northeast in the economic context of the country, 
sustained in the discourse of minimizing regional disparities and the need to encourage the development of strategic 
areas. It is exemplary the creation of the Comissão do Vale do São Francisco (CVSF) in 1948 as an strategy of capital 
expansion and integration of new economic areas, based on the technical/developmental rationalization characteristics 
of that period. Complementary to the temporal course is a bibliography survey referent to the political history of 
western Bahia, as well the analysis of government documents, historical reports, maps and other materials. At this time 
the denomination of western Bahia was related to the idea of existence of “Beyond San Francisco” in which singular 
contents endowed this territory of specificities and directed to the conformation of a speech of detachment of the 
State in relation to the westernmost part of the state territory. It is emphasized, therefore, the need to investigate 
the territorial policies giving a geographical character of the western Bahia historic policy in a dialectical articulation 
between the space and the historical processes that have occurred throughout its territorial formation.

Keywords. Territorial Formation, Western Bahia, Territorial policies.

A FORMAÇÃO TERRITORIAL COMO METODOLOGIA INVESTIGATIVA

Os estudos na perspectiva da formação territorial direcionam-se para investigação da 
historicidade do território, articulando dialeticamente a dimensão histórica com a geográfica. 
Este tipo de abordagem propõe análises para além de uma visão de passado, desenvolvendo 
investigações dos eventos, acontecimentos e marcos ocorridos numa trajetória temporal. No 
presente trabalho, pretende-se analisar a formação territorial do oeste da Bahia, considerando-a 
como uma particularidade histórica cujos contornos podem ser explicativos da atual configuração 
político-territorial deste recorte do estado baiano. Analisando o processo de formação do oeste é 
possível destacar que a sua construção e o tipo de ocupação atribuem características particulares 
a este território. Pretende-se articular as diferentes dimensões, econômica e política do todo 
social, evidenciando as relações que a sociedade do oeste entabularam com seu espaço conforme 
perspectiva acompanhada nos estudos de Moraes (2005).

DEFINIÇÃO DO RECORTE TERRITORIAL E PERIODIZAÇÃO

Este trabalho tem por objetivo compreender o contexto político e econômico do estado da 
Bahia, investigando especialmente quais ações foram mais significativas para superar o quadro 
de decadência experimentado no período entre 1889 e 1955. Tendo como eixo central o oeste 
baiano destaca-se os 35 municípios localizados à margem esquerda do Rio São Francisco inseridos 
quase que em sua totalidade em áreas de domínio do cerrado. No período em questão o Oeste da 
Bahia ou Oeste Baiano será denominado de Além São Francisco conforme os argumentos a serem 
apresentados nas seções seguintes.

Devido a pouca expressividade econômica deste território no período em análise, pretende-se, 
num primeiro momento, compreender o cenário político e econômico a nível nacional e estadual e 
em seguida, apresentar algumas características peculiares deste recorte, evidenciando as principais 
ações do Estado no tocante às políticas territoriais. A escolha das datas corresponde aos marcos 
significativos pelos quais atravessara a Bahia naquele contexto. O primeiro ano correspondente a 
Proclamação da República Brasileira que inaugurou um novo regime administrativo, transformando 
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as antigas províncias em novas unidades políticas frente ao regime federativo. Aquela altura, as 
características do governo imperial, não mais condizia com as aspirações de boa parte da elite, 
exigente de maior autonomia e que atravessava crises econômicas sucessivas. Aliado a isso, a 
promessa de um regime republicano soava com “ares de progresso” e possibilidade de descentralização 
política para os simpatizantes do projeto. A segunda data marca o ano em que se “inaugura” o 
planejamento institucionalizado no estado baiano, já que até este período não haviam condições 
infraestruturais ou pretensões de ideais políticos em organizar esquematicamente uma estrutura 



FORMAÇÃO TERRITORIAL DO OESTE DA BAHIA: UM ESTUDO DAS POLÍTICAS... 1281

diagramação: letra1@editoraletra1.com

Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 1278-1292. ISBN 978-85-63800-17-6

de planejamento estatal. Isto não significa, no entanto, que os governos não tivessem objetivos 
e metas de planejamento em suas pautas, mas a forma como se conduzia, não possuía estruturas 
institucionalizadas (órgãos, hierarquias ou comissões definidas). Deste modo, considera-se a 
década de 1950 como período de forte debate versando o planejamento de áreas estratégicas do 
estado e que reflete uma mudança que acompanha a própria condução de planejamento a nível 
nacional. Entretanto, a definição de áreas prioritárias, não vai considerar todo o território da 
Bahia, conforme apontará este trabalho.

O ESTADO E AS ELITES BAIANAS NA TRANSIÇÃO MONARQUIA-REPÚBLICA

O advento do Estado federativo no Brasil e o processo de transição republicana fora marcado 
por disputas entre elites regionais das frações agroexportadoras. Em finais do século XIX com 
o aumento da produção do café e sua concentração nas províncias do Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e São Paulo (especialmente no Vale do Paraíba paulista) as disputas regionais se acirram, 
caracterizando o cenário político e econômico da recém instaurada República. O eixo de produção 
econômica desloca-se do Nordeste açucareiro para o Sudeste produtor de café (OLIVEIRA, 1993) 
e com a substituição da cana de açúcar como principal item de exportação brasileira as áreas do 
sudeste vão se impor como novos espaços para concentração de riqueza, criando uma divisão 
social/territorial do trabalho diferenciada conforme os estudos de Oliveira (1987).

Na análise deste processo, considera-se que a centralização da produção cafeeira paulista 
teve como incentivo às condições geográficas vantajosas, além de ter sido diretamente favorecida 
pela queda de prestígio de outros produtos nacionais. “Tanto o açúcar como o algodão foram 
progressivamente expulsos do comércio exterior, derrotados pelos países concorrentes e por suas 
técnicas” que eram consideradas mais avanças/produtivas se comparadas a realidade brasileira 
(PERISSINOTTO, 1994, p. 206). 

No Gráfico 1 é possível identificar o crescimento progressivo das exportações de café ainda 
entre os anos do Império registrando-se um montante de quase 164 mil sacas ainda no período 
1822 e 1888. A monocultura cafeeira se destaca como mais um produto da economia brasileira que 
historicamente priorizou a produção agrícola em grandes propriedades. O cenário agroprodutor/
exportador centralizado em ciclos monocultores permaneceu sem alterações até a primeira metade 
do século XX conforme aponta boa parte dos estudos sobre a economia brasileira. Além disso, 
mesmo enfrentando algumas oscilações no início da República, a exportação do café manteve-se 
em níveis elevados chegando a um acumulado de mais de 833 mil sacas entre os anos de 1889 e 
1955 conforme se extraia da representação gráfica.

Para Bahia, o cenário econômico fora marcado pelo declínio da produção açucareira se 
considerarmos o período em questão. Durante muito tempo a cana de açúcar constituiu o principal 
sustentáculo da economia baiana, sendo que no contexto de transição para a República umas 
das características centrais foi à tentativa de se manter o prestígio, especialmente das famílias 
historicamente produtoras (CASTRO, 2010). Aliadas a isto, buscou-se assegurar o predomínio dos 
comerciantes exportadores e banqueiros da capital (BAHIA, 1981). A antiga província enfrentava a 
atrofia da produção açucareira e diminuição do preço das sacas, devido à grande oferta do produto 
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no mercado internacional1, além dos reflexos da proibição do tráfico de escravos e abolição da 
escravatura (OLIVEIRA, 1987). 

Conforme o Gráfico 2, a produção açucareira no Brasil inicia o século XX com uma queda absurda 
de mais da metade do que fora exportado na década anterior, mantendo-se em níveis menores e 
oscilando com períodos de recuperação. Estes aspectos refletiram econômica e politicamente entre 
as elites baianas que se apresentavam temerosas quanto ao futuro da produção de cana e quanto 
à posição política que lhes assegurava estabilidade. 

No contexto político, se destaca a posição do Estado enquanto instituição mediadora dos 
conflitos da sociedade. O seu papel era confundido com as próprias figuras dos grandes latifundiários 
do açúcar e “deixava de ser uma entidade impessoal para incorporar o caráter pessoal dos políticos 
e proprietários de terras” (CASTRO, 2010, p. 32), que não mediam esforços em monopolizar os 
negócios públicos, visando o favorecimento de suas causas particulares. O público e o privado 
não estavam delimitados e por muitas vezes se fundiam. Para Pinheiro (2009) as elites do açúcar 
exerceram forte poder de controle da burocracia do Estado, sendo esta a única solução para 
continuidade do seu antigo poder e prestígio. Havia na realidade, uma apropriação dos políticos 
das estruturas do Estado, manifestada no exercício de um poder excessivo e incorporado ao 
patrimônio pessoal destes líderes. 

1 Para Oliveira (1987) ainda no século XVII, a cana de açúcar produzida na colônia já sofria com a concorrência das Antilhas fator que se acentua 
no século XVIII quando a primazia da produção mundial concentra-se em Cuba.

Fonte: IBGE, 1990. Elaboração Própria.

Fonte: IBGE, 1990. Elaboração Própria.
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Desta forma, o Estado era inoperante, mas bastante eficiente no tocante à articulação das 
relações econômicas em favor dos produtores da cana de açúcar, especialmente no que tange a 
permissividade das condições de reprodução do capital privado. Se a Bahia vivenciou um apogeu 
secular com a produção açucareira2, concentrada especialmente no recôncavo, foi em virtude da 
ação do governo e o seu caráter de intervenção que a economia baiana se sustentou por um longo 
período. Em finais do Império, mesmo não mais experimentando os retornos quantitativos da fase 
de apogeu, a cultura da cana, foi em parte mantida pela infraestrutura criada pelo Estado, pelos 
subsídios creditícios cedidos aos produtores e pelos incentivos as inovações em tecnologia. Pode-se 
exemplificar, como tentativa de salvar a crise no recôncavo, a fundação de novos engenhos, com 
tecnologias mais avançadas a fim de garantir uma melhor qualidade do produto e fazer concorrência 
com o açúcar produzido no exterior (OLIVEIRA, 1993).

No início do século XX, um incremente ocorrido na economia da Bahia, se direcionou para 
região do extremo sul do estado, com o florescimento de outro produto: o cacau. A decadente 
economia baiana encontrava na produção cacaueira uma possível saída para resolução de questões 
econômicas e políticas. Conforme apontado por Diniz e Duarte (1983) a cacauicultura estruturou-se 
enquanto economia voltada para exportação, nas primeiras três décadas do século XX, centralizando-
se de conteúdos capitalistas na monocultura do cacau, especialmente no entorno dos municípios 
de Ilhéus e Itabuna. No entanto, o cenário permanecia marcado pela instabilidade política a nível 
estadual, que preservava muito forte a herança dos barões do açúcar. Apesar da perda de prestigio 
da economia açucareira suas lideranças políticas ainda se enraizavam nas estruturas e aparelhos 
do Estado e desejam manter o controle das ações. Mas é bem verdade que, guardadas as devidas 
proporções, o mesmo Estado que viabilizou e se beneficiou da produção açucareira, do mesmo modo 
viabilizou e obteve proveito da produção de cacau, sinalizando os interesses de seus representantes.

O Gráfico 3 apresenta a tendência de crescimento nas exportações do cacau e o declínio da 
produção açucareira até a primeira metade do século XX. Houve para o período um vertiginoso 
crescimento da exportação do cacau e a Bahia possuía a primazia de exportações no quadro nacional 
conforme se observa no Gráfico 4. 

2 Havia bastante difundida a expressão a “Bahia é o Recôncavo e o Recôncavo é o açúcar” ilustrando a concentração de recursos na zona litorânea 
(BAHIA, 1981).

Fonte: IBGE, 1990. Elaboração Própria.
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Destaca-se, por exemplo, que entre os anos de 1899 e 1923 os valores das exportações baianas 
atingiam quase que a totalidade na pauta nacional. Entre os anos de 1914 e 1918 (Primeira Guerra 
Mundial) a produção baiana atingiu 94% da exportação cacaueira no país, registrando índices de 
77,9%, 86,3%, 90,2% e 91,4% para os quinquênios de 1889, 1904, 1909 e 1919 respectivamente. Os 
altos valores conferiram cifras importantes, mas não foram capazes de suplantar a crise econômica 
que se arrastara desde o Império. Além disso, a indústria cacaueira mergulhou numa profunda 
crise regional entre frações distintas ligadas a produção/exportação do cacau. 

O que observa-se no contexto do estado baiano é que o final do império e os primeiros anos 
da República, as ações concentravam-se especialmente na região decadente da produção açucareira, 
na nova promessa cacaueira e na centralidade administrativa de Salvador. As áreas interioranas do 
Bahia, o norte e o oeste não representavam interesses do ponto de vista econômico e as medidas 
eram pontuais se consideradas as ações efetivas nas áreas de maior concentração da produção. 
O caso específico do oeste da Bahia não é citado nos estudos realizados sobre a economia baiana 
até a primeira metade do século XX, portanto a partir deste ponto buscar-se-á enfatizar algumas 
especificidades do contexto de formação territorial do oeste baiano. 

DOS FUNDOS TERRITORIAIS AO ALÉM SÃO FRANCISCO: AS POLÍTICAS TERRITORIAIS NOS 
SERTÕES

Do momento da ocupação do território nacional e durante um longo período de colonização, o 
que atualmente conforma o oeste baiano, porção de terra apropriada e dominada pelo colonizador, 
poderia ser considerada como um fundo territorial, conforme perspectiva apontada por Moraes 
(2005). Na ocupação, destas áreas, a conquista do território, sua apropriação e domínio, era o 
fundamento primeiro. Ao apropriar-se do espaço territorial o colonizador buscava salvaguardar 
a sua porção máxima, garantindo e impondo-lhes limites. Num segundo momento, estas porções 
corresponderiam aos novos espaços para os usos sociais do território, que no contexto federativo/
republicano representam a expansão dos projetos do estado em direção às essas porções - vide os 
aspectos da interiorização, integração nacional, marcha para o oeste, ampliação da fronteira agrícola. 

Para o recorte temporal destacado (1889-1955) considera-se que o oeste, não se caracterizando 
mais como um fundo territorial, manifesta o desenvolvimento de atividades produtivas, que 
apesar de atribuir novas características ao recorte, apresenta-se com pouca expressividade no 

Fonte: BAHIA, 1923. Elaboração Própria.
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contexto nacional. As breves mudanças ocorridas permitiram a transformação para condição de 
Além São Francisco e fundamentam-se nos aspectos econômicos e políticos da época, bem como na 
consolidação dos elementos para construção da idéia de “isolamento” desta porção do território. 
Ao que indica este Além São Francisco era uma área conhecida e reconhecida pelo Estado e suas 
lideranças administrativas, apesar de não receber no referido período grandes investimentos dos 
governos baianos. Trabalha-se com a hipótese de que, em virtude de outras preocupações, da 
conjuntura política/econômica e da opção do Estado, esta área não representava foco estratégico 
para investimentos. Desta maneira, na ausência de grandes ações do Estado, na não aplicabilidade de 
políticas territoriais e em virtude da influência dos líderes locais (os coronéis dos currais), acirra-se 
a construção do discurso de isolamento e ausência de políticas, enraizando-se um sentimento local 
de que a Bahia não considerava a porção mais ocidental do seu território, estando esta distante, 
longínqua e isolada, relegada a condição de um Além São Francisco. Este fundamento de ausência de 
políticas territoriais por parte do Estado é teoricamente compreendido na perspectiva de Sanchéz 
(1992). A conceituação do termo pode ser entendida como um conjunto de ações emanadas dos 
poderes centrais, regionais e locais sobre os diversos territórios.

La política territorial se configura por el conjunto de planteamientos estratégicos, a médio y 
largo plazo, así como por las correspondientes formulaciones de actuación dirigidas a intervir 
sobre el território, a fin de que asuma las formas que sean adecuadas al conjunto de lós intereses 
que controlan el poder político. (SÁNCHEZ,1992, p. 72).

Conforme argumentação do autor as políticas são ações que refletem as estratégias do grupo 
politicamente hegemônico. O autor defende do mesmo modo, que a não aplicabilidade de políticas 
territoriais se configura também como uma estratégia política no conjunto de ações do Estado, 
tendo em vista que eleger ou não áreas prioritárias em um dado momento é também uma política 
territorial, que pode ocasionar impactos indiretos e não previsíveis. Agindo desta forma, o Estado 
provoca certos desequilíbrios que tendem a valorizar áreas em detrimento de outras, ao tempo que 
cumpre assumir suas prerrogativas e beneficia as classes hegemônicas que lhes conferem apoio 
ou que lhes demandam maior número de ações. Nesta relação dialética de presença e ausência, as 
práticas do Estado são sempre ações pensadas e planejadas na priorização de determinados projetos 
e distintos grupos. Cabe mencionar que a perspectiva deste trabalho tende a não incorporar o 
discurso regionalista, mas à luz da interpretação de uma produção teórica busca-se refletir sobre 
os aspectos particulares que conferem singularidades ao território estudado. Neste sentido, se 
houve ausência de políticas territoriais do Estado, capazes de integrarem o oeste no contexto 
estadual, esta postura reflete uma perspectiva de planejamento estatal que possui características 
distintas em cada contexto histórico. Buscar-se-á portanto elencar algumas peculiaridades da 
economia e política do oeste da Bahia, que para o período recortado, caracteriza-se como Além 
São Francisco, considerando estas como fundamentais para o entendimento do seu processo de 
formação territorial.  

Sintetizando os aspectos econômicos, tem-se que a base produtiva do Além São Francisco era 
proveniente da agricultura pouco especializada somados a pecuária e as atividades extrativistas, 
o que se convém caracterizar como “catado” conforme argumentação de Freitas (1999a). Esta 
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denominação associa-se a multiplicidade de atividades desenvolvidas em pequena escala e com pouca 
produtividade. Admite-se que a vasta área dos sertões sãofranciscanos continuou centralizando-
se na criação de gado por todo o século XIX, atividade que fora responsável pela ocupação do 
território. Na análise deste período, cabe sinalizar que boa parte das atividades produtivas no 
Além São Francisco se deu em virtude do capital privado de comerciantes e fazendeiros locais 
que imbuídos do discurso de abandono do Estado se lançaram no esforço de construir as bases 
econômicas do território. Estas se traduziam em consolidar a economia local e conformavam os 
pilares para o acúmulo de capital destes indivíduos, fortalecendo o poder econômico e político dos 
conhecidos coronéis dos currais. 

Segundo Freitas (1999a) a extensa área conhecida como Sertão do Rio São Francisco carregava 
grandes traços culturais, marcados diretamente pelos vínculos com o rio, sendo este o principal 
referencial dos modos de vida e costumes da população. A amplitude do São Francisco tornava o 
movimento de pessoas e mercadorias possível. Somados à ele, os seus afluentes da margem esquerda 
como o Rio Grande, Rio Preto e o Rio Corrente permitiam a interlocução entre as comunidades 
distantes.  Aquela época a principal via de ligação dos sãofranciscanos era a fluvial, atividade que 
experimentara seus primeiros movimentos com a descoberta/apogeu do ouro em Minas Gerais 
e Goiás ainda em meados do século XVIII. Toda a comunicação era feita por áreas navegáveis dos 
rios perenes e na ausência de estradas e ligações por terra, esta era a principal, e por vezes única, 
via de ligação entre o interior e o litoral do estado. 

É possível identificar que desde o período imperial, algumas medidas foram tomadas a fim 
de viabilizar este tipo de transporte, especialmente devido à importância do vale do rio. Ainda 
em meados de 1865, o então presidente da província baiana, Manuel Pinto de Souza Dantas, 
encomendou a construção de uma navegação a vapor, a qual recebeu o seu nome, tendo realizado a 
primeira viagem em 22 de dezembro de 1873 (BAHIA, 2007, p. 141). A iniciativa privada, também 
se empenhou na destinação de embarcações no rio São Francisco, a exemplo de um comerciante de 
Juazeiro que em 1886, apresentara uma lancha a vapor, movida a hélice com 6,60m de comprimento, 
1,5m de largura e 0,60m de calado, denominada Cesário I (BAHIA, 2007). Dois anos mais tarde, o 
governo firmara um contrato de exclusividade de uma década com alguns donos de embarcações 
para navegação no Rio São Francisco. Já em meados de 1893 o mesmo contrato é transferido ao 
Banco de Viação do Brasil que passa a denominar-se Emprêsa Viação do Brasil. Em virtude de 
impasses e descumprimentos de cláusulas e questões financeiras, em 1899 o Estado passa a ser 
o principal acionista da Viação do Brasil. Esta permaneceu sobre administração direta do Estado 
até meados de 1920. 

Ao que indica, a navegação parece ter sido uma das primeiras ações empreendidas pelo 
Estado para articular a dinâmica regional à outras áreas do país. No entanto, apesar do apoio, co/
mo na construção do vapor Presidente Dantas, a atividade não recebeu à assistência necessária 
pela iniciativa governamental de modo que pudesse “agilizar” este tipo de transporte ou criar 
condições para o desenvolvimento de outras atividades articuladas ao transporte fluvial. As 
imagens seguintes demonstram os tipos de embarcações que trafegavam pelo Rio São Francisco 
e seus afluentes e que realizavam o transporte de pessoas e mercadorias. A figura 1 traz a imagem 
do vapor Dantas e as demais figuras apresentam os tipos de embarcações que foram importantes 
para o desenvolvimento desta atividade no Rio São Francisco.
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Figura 2 e 3- Embarcações à vela (esquerda) e à vapor (direita) em meados do século XX no Rio Grande, 

afluente do São Francisco - Barreiras (BA)

Fonte: Trabalho de Campo (2014). Arquivo Pessoal Ignez Pitta

Figura 1 - Vapor Conselheiro Dantas

Fonte: Sampaio (2006)
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As atividades agrícolas e industriais desenvolvidas nos municípios do Além São Francisco 
dependiam da estruturação de uma rede de escoamento fluvial, para comercialização da produção 
em outras localidades. Neste sentido, pela ausência de investimentos, o comércio e a produção 
destas áreas estiveram restritas à economia local, sem apresentar crescimento e achando-se na 
dependência da iniciativa privada. Resultado da ausência de investimentos a navegação fluvial no 
São Francisco manifestou um acentuado declínio ainda no início do século XX. 

Um segundo incremento, ocorrido já no contexto republicano, parece ter sido construção 
da estrada de ferro Bahia - São Francisco inaugurada em 1896 que ligava Salvador a Juazeiro. 
Apesar de seu traçado não atravessar os municípios do recorte em análise, culminava no último 
porto navegável do rio São Francisco, a cidade de Juazeiro (BA). Para Freitas (1999a; 1999b) e 
Santos (2011) estas duas ações integraram a dinâmica local da margem esquerda do grande rio 
com à sociedade nacional. No entanto, contrariando esta perspectiva, Rocha (2004) e Lins (1983) 
consideram que fora justamente a inauguração da referida ferrovia, um dos motivos cruciais para 
a estagnação econômica saofranciscana, especialmente por seu traçado não acompanhar o antigo 
“caminho das boiadas”, vias abertas por terras ainda na colonização. Considerando a extensão 
territorial do estado da Bahia e as ramificações das linhas férreas daquele contexto, reconhece-se 
que o território não estava completamente integrado, levando a possível situação de isolamento 
geográfico de muitos municípios no interior do estado, entre eles os municípios do recorte em 
estudo. 

Quadro 1- Extensão da Rede Ferroviária em Tráfego (Km)

Unidades da Federação
Período

1883-84   1 905   1 919   1 936   1 940   1 950   1 960 

Brasil   5 708   16 782   28 128   33 521   34 252   36 681   38 339 

Bahia    708   1 311   1 728   2 145   2 155   2 603   2 593 

Minas Gerais    662   3 843   6 614   8 038   8 176   8 645   8 561 

Rio de Janeiro   1 706   2 661   2 794   2 810   2 848   2 805   3 043 

São Paulo   1 457   3 790   6 615   7 330   7 440   7 583   7 664 

Fonte: IBGE, 1990. Elaboração própria.

Nos anos de 1883-84, as linhas baianas representava um percentual de 12,4% em relação 
ao Brasil, no entanto, em 1905 o percentual cai para 7,8% e 6,14% em 1919,  em detrimento da 
supremacia de Minas Gerais e São Paulo que para os anos apresentados (1883-84, 1905 e 1919) 
correspondiam a 11,6%, 22,8%, 23,5%  e 25%, 22,5%, 23,5%  respectivamente. Esses dados 
sugerem que houve maior concentração de investimentos em estradas ferros no Sudeste em 
virtude da produção cafeeira.

Evidenciando os aspectos políticos, a principal característica do Além São Francisco fora 
a convivência de pequenos ribeiros pobres e população sem posses de terras com a grande 
concentração de propriedades em mãos dos conhecidos “coronéis dos currais”, cujos poderes 
atribuídos arbitrariamente ou não, lhes emprestava o direito de mando nas decisões locais. Os 
ditos coronéis exerciam ao seu modo a política e a economia do São Francisco já que a presença 
dos poderes centrais pouco se fazia no local. A autoridade era comandada por esses senhores, “a 
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lei, a ordem, a justiça, os costumes sociais, a vida econômica, o mundo da política e o cotidiano 
das pessoas passavam sempre pelas mãos desses potentados” (FREITAS, 1999a, p. 61). Os chefes 
políticos locais viam com pouca confiança as intervenções do governo estatal e ao que parece, o 
Estado não se fazia perceber no Além São Francisco, tendo em vista que “a esfera pública estadual 
limitava-se à justiça, à política e ao fisco, tudo passando pelas mãos dos chefes locais” (FREITAS, 
1999a, p. 64) e “nem mesmos a realização de eleições conseguia atrair para o interior candidatos a 
futuros chefes” (p. 69).  Ao que parece não se tornava interessante indispor-se com as elites locais, 
em virtude do seu poderio frente a população dos territórios sob os seus comandos. Ao mesmo 
tempo, o próprio líder local ou coronel era o representante legítimo, uma extensão do governo 
central, sendo possível afirmar que em muitas localidades o Estado era o coronel, julgando que 
em muitos momentos o poder dos chefes locais se confundia, quando não se traduzia, na ação do 
próprio Estado. 

Portanto, o que se apreende deste Além São Francisco é que com parcas ou nenhuma disposição 
de ações governamentais, foi basicamente por intermédio da iniciativa privada, o poder econômico 
dos grandes fazendeiros e comerciantes que atividades puderam ser desenvolvidas. Contudo, estas 
não prosperaram em termos comerciais, a não ser no contexto local, devido os fatores como a ausência 
de tecnologia para produção em maiores escalas e inviabilidade de comercialização por conta da 
“incapacidade” de transporte fluvial da época (FREITAS, 1999b). Além disso, eram atividades que 
mesmo importantes para mudar a dinâmica territorial, não atendiam aos reclames da população 
local, estando restrita a um pequena parcela capitalista que era a principal beneficiária das ações 
promovidas. Cabe inserir também como exemplo da participação de capital privado no Além São 
Francisco, a construção de um aeroporto em Barreiras, ainda em meados de 1940, que atendia a 
empresas americanas em seus voos internacionais. Posteriormente o aeroporto vai se confirmar 
como base dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial (SANTOS FILHO, 1989).

MUDANÇAS NO ALÉM SÃO FRANCISCO: VIABILIZAÇÃO DE AÇÕES PELO ESTADO 
CENTRALIZADOR E “MODERNIZADOR” 

Conforme pontuou-se no início deste trabalho a conjuntura baiana na transição republicana 
fora marcada pela instabilidade política e estagnação econômica herdadas do Império. Grande 
parte do território da Bahia não estava inserido no planejamento estatal, encontrando-se as ações 
centralizadas no litoral, recôncavo e sul do estado. É somente no final da primeira metade do 
século XX que algumas mudanças, pelo menos a nível de planejamento, vão se estruturar  tanto 
na escala federal como na estadual. 

Na escala federal, a primeira grande medida para época foi a criação da Comissão do Vale do 
São Francisco (CVSF) em 15 de dezembro de 1948, demonstrando o explícito interesse de promover 
o aproveitamento hidroelétrico e implantar projetos de mecanização agrícola em todo vale (COSTA, 
2011). Esta fora uma estratégia de expansão do capital e integração de novas áreas econômicas, 
fundamentada na racionalização técnica/desenvolvimentista características daquele período. A 
novidade trazida pela experiência da CVSF foi a instrumentalização e o planejamento aplicados 
pioneiramente à uma bacia hidrográfica, que abrangia uma área comum a diferentes unidades 
federativas (LOPES, 1955). Para tal intento a União deveria aplicar 1% das rendas tributáveis, 
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num prazo de vinte anos, visando a execução do Plano de Aproveitamento das Possibilidades 
Econômicas do Rio São Francisco, de acordo com o Art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias determinado pela  Constituição de 1946. Este tipo de medida estava atrelada ao ideal 
desenvolvimentista que propunha ações e projetos visando superar os grandes problemas nacionais 
e inserir o Brasil entre as grandes potências desenvolvidas. Era um momento que a industrialização 
tornara-se o objetivo principal para o “ideal de crescimento econômico”,  tornando-se necessário 
investir em potencial energético, como fora o caso das ações no Vale do São Francisco. 

Na escala do estado da Bahia, um dos marcos atribuído a transformação das políticas foi a 
posse do governador Antonio Balbino, no ano de 1955. A ascensão do novo governador, nascido 
no oeste baiano, trouxera mudanças nas perspectivas de planejamento, pelo menos a nível 
estrutural. Entre as principais medidas adotadas no governo estava a criação de uma comissão 
voltada para elaborar as ações e metas da administração estadual. A Comissão de Planejamento 
Econômico (CPE) foi criada pelo Decreto n° 16.261 de maio de 1955 constituindo-se como órgão 
de estudo, planejamento, coordenação e controle do estado e apresentando-se como uma das 
primeiras iniciativas de planejamento institucionalizado no Brasil (SEI, s/d). Como proposta a CPE 
estimulou a criação do Plano de Desenvolvimento do Estado da Bahia (PLANDEB) considerando um 
conjunto de projetos para o crescimento econômico da Bahia. Estas iniciativas foram articuladas, 
sobretudo, pelo corpo técnico que compunha a estrutura do governo de Balbino, protagonizada 
pelo economista baiano Rômulo Almeida.  A partir disso que se institucionaliza o debate sobre o 
planejamento econômico estatal, focado na estratégia de industrialização, como recurso para salvar 
a decadente economia da Bahia. Para os estudiosos da questão a reforma administrativa e as ações 
a nível operacional tendiam para uma mudança de concepção no planejamento e se expressavam de 
forma a absorver os ideais de modernização e industrialização nacionais. No entanto, apesar de ser 
uma novidade em termos de administração, as ações econômicas, políticas e sociais no Além São 
Francisco continuaram estagnadas, mesmo com um representante do oeste no poder do estado. 
Neste sentido, até meados de 1950 não se observa maiores iniciativas dos governos baianos para 
o oeste e de acordo com Santos (2011, p. 297) “as escassas iniciativas governamentais adotadas 
durante esse período foram incapazes de reverter este quadro de estagnação econômica”. Ao que 
parece, na escala estadual, o Além São Francisco continuava sem visibilidade.

BREVES CONSIDERAÇÕES

Tratar da ausência de políticas territoriais exige-se o conhecimento da atuação do Estado no território. 

Para o período analisado as ações direcionadas ao Além São Francisco são escassas levando-se em conta 

a dimensão territorial. Entretanto, as estratégias estão inseridas numa perspectiva maior de atuação 
deste agente. A defesa deste trabalho vai na direção de considerar que a não aplicabilidade de políticas 

territoriais é reflexo de uma estratégia política, já que prioriza e seleciona porções específicas do território 

em detrimento de outras, como se evidenciou ao tratar da produção açucareira e cacaueira, respectivamente 

no recôncavo e sul do estado. No Além São Francisco, a navegação e a ferrovia foram às atividades que 

inicialmente possibilitaram as mudanças técnicas no período em questão. Aliadas a estas, à iniciativa 

privada imprimiu alterações do ponto de vista espaciais. No quadro seguinte sintetiza-se as principais 

ações ocorridas no recorte territorial para o período em questão.
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Quadro 2 - Políticas Territoriais e iniciativas privadas voltadas para o Além São Francisco- Séculos XIX e XX
Ação/política Agente Período Observações Fonte

Navegação Governo 
Provincial 1865 Participação do governo na Emprêsa Viação do Brasil Bahia (2007)

Ferrovia União 1896 Estrada de ferro Bahia - São Francisco interligando 
Salvador à Juazeiro IBGE (1990) 

Navegação Privado 1865 Embarcações  de comerciantes locais  faziam o translado 
de pessoas e mercadorias entre as cidades ribeirinhas Bahia (2007)

Aeroporto Privado 1940 Base para  reabastecimento de voos de companhias 
americanas . Base militar na II Guerra Mundial.

Santos 
Filho(1989)

CVSF Federal 1948 Projetos de expansão agrícola, hidrelétricas, barragens Lopes (1955)

Elaboração Própria

Pelos dados analisados, o Além São Francisco se apresentou como o espaço territorial, pouco 
inserido no contexto estadual até a primeira metade do século XX, situação que apresentará 
mudanças gradativas nas décadas posteriores, acompanhando o próprio decurso de expansão das 
atividades capitalistas por todo território brasileiro. Na escala federal este território vai se inserir 
como possibilidade para viabilização de grandes projetos do Estado. No âmbito estatal a idéia de 
“esquecimento” e “ausência” do Estado se configura como a existência de parcos investimentos, por 
não se tratar de um território de interesse naquela conjuntura. Contrastando-se com o discurso 
de não presença do Estado, o papel dos coronéis se expressava como a própria figura estatal, já 
que o comando regional se dava pelo exercício de poder destes agentes. Por essa razão pode-se 
considerar que o oeste não estava de todo modo “esquecido” ou pelo menos, não era esquecido 
para “alguns”, haja em vista que os grandes proprietários foram diretamente beneficiados pelas 
ações de grande amplitude territorial. A maior parte da população, no entanto, permaneceu sem 
experimentar grandes alterações no quadro social até o período em questão. 
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RESUMO. Este estudo, no âmbito da gestão das políticas territoriais, objetiva analisar os fatores de influência 
na formação e no desenvolvimento urbano de União da Vitória/PR, a partir do entendimento sobre a gestão de 
territórios articulada às estratégias e mecanismos de criação de redes de integração concernentes, de modo especial ao 
transporte e comércio. Para tanto é fundamental compreender como as redes se estabelecem e se tornam promotoras 
do desenvolvimento, o que requer o acesso a determinados conceitos geográficos como, por exemplo, espaço e 
território, nos quais se deflagra a ação do homem em relação à organização e funcionalidade dos diferentes aspectos 
que envolvem e permeiam os grupos sociais, fundamentais no desenvolvimento do proposto por este estudo. Nesse 
sentido, observa-se que os conceitos balizadores da geografia são essenciais para a construção de uma estrutura 
referencial capaz de expressar as possibilidades de análise na ciência geográfica. Assim, concebe-se o espaço como 
produto da associação permanente em relação à indissociabilidade das condições naturais e história humana, da qual 
emerge um saber construído, por acreditar-se na inviabilidade de conhecer o homem ignorando o meio. Além disso, 
ao espaço imprime-se a condição de toda experiência dos objetos associados aos homens (pertencentes à natureza), 
concomitante à observação de que nada pode ser representado sem o espaço. Nesse processo dinâmico instaura-se o 
dimensionamento da construção e/ou reorganização possibilitada pela coexistência temporal (passado e presente) de 
redes de integração melhoradas pela aplicação do conhecimento acumulado historicamente. Direcionando esse exposto 
ao Município de União da Vitória, localizado ao sul do Estado do Paraná, é possível identificar as transformações, cujo 
início deu-se com a descoberta do vau, no Rio Iguaçu, pelas tropas, no século XVIII, encurtando a distância e facilitando 
o acesso entre os campos de Palmas e Palmeira, trajeto percorrido pelos tropeiros para levar sal e gado. Na sequência 
ocorreu a utilização do rio para transporte fluvial (mercadorias e pessoas); a abertura de estradas ligando União da 
Vitória aos Campos de Palmas e à Guarapuava; a construção de uma estrada (rodovia) ligando União da Vitória ao 
Município de Jangada (General Carneiro) e à Palmas; seguida da construção da Ferrovia ligando São Paulo-Rio Grande 
do Sul e da ponte férrea sobre o rio Iguaçu. No contexto dessas transformações a formação de redes de integração 
como determinantes de desenvolvimento impulsionaram o comércio (economia), a política e aspectos sociais pela 
atração e concentração de indivíduos na formação do contingente populacional responsável pela urbanização.

Palavras-chave. Redes de integração, Gestão de espaço, Território, Transformações.

ABSTRACT. This study, under the management of the territorial policies, aims to analyze the influence factors in the 
formation and development of urban União da Vitória/PR, from the understanding of the management of territories 
articulated strategies and mechanisms for networking integration concerning, in particular transport and trade. 
Therefore it is fundamental to understand how networks are established and become promoters of development, 
which requires access to certain geographical concepts such as space ant territory, in which it triggers the action of 
man in relation to the organization and functionality of different aspects that surround and permeate the social, 
fundamental groups in the development proposed by this study. In this sense, it is observed that the hallmarks of 
geography concepts are essential for the construction of a referential structure capable of expressing the possibilities 
of analyses in geographic science. Thus, the space is conceived as a product of ongoing relationship regarding the 
inseparability of natural and human history conditions, from which emerges knowledge built, believing in the 
impossibility of knowing the man ignoring the middle. In addition, space prints the condition of all experience of 
objects associated with men (pertaining to nature), concomitant with the observation that nothing can be represented 
without the space. In this dynamic process establishes the scaling up of the construction and/or reorganization 
enabled by temporal coexistence (past and present) networking integration improved by applying the knowledge 
accumulated historically. Directing that exposed the municipality of La Union, located south of the State of Paraná, 
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you can identify the changes, which took place beginning with the discovery of the ford in the Iguaçu River, by the 
troops in the eighteenth century, and shortening the distance facilitating access between fields of Palmas and Palm 
Tree, path traveled by drovers to bring salt and cattle. Occurred following the use of the river for transport (people 
and goods); the opening of roads connecting to União da Vitória to Palmas and Guarapuava; the construction of a 
road (highway) linking the União da Vitória and Jangada Municipality (General Carneiro) and Palmas; followed by 
the construction of the railroad between São Paulo – Rio Grande do Sul and the railway bridge over Iguaçu River. 
In the context of these transformations networking integration as determinants of development boosted trade 
(economics) political and social aspects of the attraction and concentration of individuals in shaping the population 
group responsible for urbanization.

Keywords. Networking integration, Space management and planning, Transformations.

INTRODUÇÃO

A ocupação do espaço pelo homem faz com que ele imprima sua marca, sua cultura, suas 
ideologias, sob a influência de inúmeros fatores que, direta e/ou indiretamente agem sobre ambos: 
indivíduo e espaço. Dessa interação surgem mudanças e transformações que modificam a estrutura 
ou condição inicial do espaço imprimindo-lhe uma nova imagem, atingindo também o homem 
como ser em constante evolução.

É importante ressaltar que a condição humana, desde o início do processo de hominização1 
constitui-se de uma teia de significativa complexidade envolvendo o homem e o espaço vivido 
por ele. Destaca-se, nesse sentido, o desejo e a necessidade humana de conhecer e explorar o seu 
próprio espaço, além de outros, refletindo seus saberes (vividos e acumulados) com características 
temporais, visão histórica, social e visão sobre o espaço.

Destaca-se na relação complexa relativa ao tempo, espaço e homem, segundo Tanaka (2010, 
p.57), que a geografia toma forma refletindo a evolução histórica da humanidade: “[...] regendo 
não somente o pensamento, mas também as relações humanas, suas técnicas, suas construções no 
espaço e os próprios desafios, possibilidades e limites impostos pelo avanço da ciência”. Portanto, 
o objetivo deste texto é contribuir para um melhor entendimento sobre a articulação de meios e 
estratégias na criação de redes de integração, especialmente, transporte e comércio, como fatores 
de influência na formação e no desenvolvimento urbano.

E para compreender como as redes se estabelecem e se tornam promotoras do desenvolvimento, 
torna-se imprescindível o acesso a alguns conceitos geográficos como, por exemplo, espaço e 
território, sob a visão de Kant e Milton Santos fundamentais no desenvolvimento do proposto 
por este estudo. Dessa forma, os denominados conceitos balizadores da geografia são essenciais 
para a construção de uma estrutura referencial capaz de expressar as possibilidades de análise na 
ciência geográfica.

Ainda como apoio para compreender a formação das redes de integração em União da Vitória, 
este estudo encontra fundamentos em Suertegaray (2001), apoiando-se no fator tempo como seta 
(representada por avanços) e ciclo (representados pelos retornos) em que o espaço geográfico se 
constitui e se organiza, em relação à funcionalidade, como possibilidade. Essa dinâmica institui 
a construção e/ou reorganização permitindo que coexistam tempo passado e tempo presente, ou 
aquele reconstituído, modificado, transformado, neste.

1 Processo evolutivo que conduziu, a partir de um primata ainda desconhecido, à forma atual do homem, quer física quer intelectualmente. A 
paleontologia é a ciência que evidenciou as leis gerais segundo as quais esta evolução se parece ter efetuado. In Infopédia, 2013.
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DAS DESCOBERTAS QUE IMPULSIONARAM O DESENVOLVIMENTO DAS REDES DE 
INTEGRAÇÃO EM UNIÃO DA VITÓRIA/PR À COMPREENSÃO DE ALGUNS CONCEITOS

A inserção de fatores históricos na geografia se mostra oportuna e indispensável para a 
compreensão do espaço a partir das atividades e feitos humanos, do passado, que se prolongam 
e se projetam em direção ao futuro.

Nesse sentido, Lencione (1999) ressalta algumas considerações da concepção de espaço 
sob a visão kantiana como, associação permanente em relação à indissociabilidade das condições 
naturais e história humana, dando origem a um saber, por acreditar-se na inviabilidade de conhecer 
o homem ignorando o meio. Outra observação imprime ao espaço a condição de toda experiência 
dos objetos associados aos homens (pertencentes à natureza), ao mesmo tempo em que se observa 
que nada pode ser representado sem o espaço. 

Assim, história e geografia se fundem, pois de acordo com Reynaud (1975), Kant entendia 
a história como relato dos fatos em sucessão no tempo e a geografia como a apresentação dos 
fenômenos disponíveis linearmente no espaço.

Sob a ótica de Kant (2005), a história e a geografia podem ser concebias como uma descrição, 
sendo que esta se refere ao espaço, enquanto aquela alude ao tempo. E a junção de ambas acresce 
o conhecimento em relação ao tempo e ao espaço.

Sintetizando essas ideias, meio e homem se fundem, os objetos materiais em determinada 
estrutura-temporal devem ser concebidos, segundo Magee (1999) como formas indispensáveis 
para perceber ou apreender o mundo. Portanto, Kant (2005) concebia o espaço como princípio 
formal do mundo sensível, em primeiro lugar, enquanto que para Ritter o espaço é a condição para 
que determinado fenômeno ocorra.

Desse modo, Lencione (1999) afirma que o espaço geográfico formado pela relação geral/
particular, como temas expressivos à geografia, surgem sistematizados no pensamento de Kant. Outra 
questão é a relevância da visão integral, isto é, as partes não podem ser concebidas individualmente, 
pois se configuram em elementos correlacionados com dada posição, constituindo-se em diversos 
espaços formadores de um espaço imenso.

Em Santos (1997) observa-se que a definição de espaço geográfico corresponde a um sistema 
de objetos e um sistema de ações formando um conjunto indissociável, com sistemas de objetos e 
ações contraditório, considerados num conjunto (e não isolados) único em que a história se efetiva, 
tem em vista inicialmente, a natureza selvagem constituída por objetos naturais. Estes, no decorrer 
da história são, gradativamente, substituídos por objetos construídos, técnicos, mecanizados e 
tecnológicos fornecendo movimento, ‘vida’, à natureza artificial.

E para Haesbaert (2006, p. 365), o espaço é: “[...] uma esfera de possibilidades da existência 
da multiplicidade”, isto é, os elementos submetidos ao espaço são diversificados, suas relações são 
heterogêneas, suas formas são variadas e as diferenças são diversas.

Sob essa ótica, o presente estudo, ao reportar-se à formação das redes de comunicação de 
União da Vitória, requer a contextualização do espaço no tempo. Os diferentes períodos históricos 
e a ação do homem na exploração e conhecimento desses espaços, partícipes de um espaço maior, 
uma vez que as partes e o todo devem ser vistos com relevância equivalente, pois se constituem 
em cenário de transformações pelas diversas e diferentes formas de intervenção do homem. 
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A partir desse exposto, observa-se que o ano de 1769 marca o início da ocupação, formação, 
desenvolvimento socioeconômico, espacial e urbanização da atual União da Vitória/PR. É o período 
colonial, com as Expedições ou Bandeiras. O Brasil estava sob o domínio de Portugal (El Rei Dom 
José) e seu ministro (Sebastiao José de Carvalho) Marquês de Pombal. Nesse tempo, União da 
Vitória denominava-se Entreposto de Nossa Senhora da Vitória (1858).

No ano de 1770, por ordem do governador Dom Luiz de Souza, seguem novas expedições em 
demanda dos sertões. Vinham agora as canoas pelo rio Iguassú, conduzindo a tropa do tenente 
Cândido Xavier de Almeida e Souza, eu fora companheiro do malogrado capitão Antônio da 
Silveira Peixoto. Acampa o tenente Cândido Xavier com sua gente no Entreposto de Nossa 
Senhora da Vitória, já seu conhecido. Ele e seus companheiros percorrem as circunvizinhanças 
em busca dos famosos cabedais que a lenda criara. Do Porto Nossa Senhora da Vitória vêm-se 
as picadas que tomam a direção Oéste. Por uma dessas, que todas foram feitas pelo tenente 
Cândido Xavier, consegue este oficial chegar aos almejados campos guarapuavanos, onde, a 8 
de setembro de 1771, planta ele o marco primeiro. A grande joia do Oéste Paranaense estava 
alfim descoberta, e isso através do Porto de Nossa Senhora da Vitória (SILVA, 2006, p. 27).

A citação exprime o desencadeamento de ações sucessivas que levaram os primeiros 
exploradores a descobrir e traçar novos caminhos promovendo impulso ao desenvolvimento do 
comércio e, consequentemente, da urbanização.

A partir da descoberta do vau2, no Rio Iguaçu, no caminho das tropas, considera-se o 
Entreposto de Nossa Senhora da Vitória o primeiro ponto de acesso para a descoberta dos campos 
de Guarapuava, mesmo tendo em vista que as expedições não chegaram ao local onde mais tarde 
se estabeleceu o primeiro povoado, espaço onde está edificada a atual cidade, concebe-se sua 
descoberta a partir do vau.

A fase seguinte dessa análise situa-se no Período do Império quando foi aberta uma picada3 
entre o Porto da União da Vitória (1866) e os campos de Palmas ligando esses dois povoados a 
Palmeira. Porto União da Vitória servia de entreposto para Palmeira e Palmas e o vau continuou 
sendo fator de acesso a outras regiões por oferecer condições de travessia sem representar perigos 
em épocas de estiagem.

Nesse período, conhecido como tempo das descobertas dos campos, as picadas ligavam 
Palmeira, Porto da União e Palmas. Ao longo dos trajetos, os desbravadores utilizavam cruzes para 
demarcar o local em que muitos companheiros perderam a vida por ocasião dos frequentes ataques 
dos índios botocudos. As cruzes serviam de alerta aos transeuntes para que fossem cautelosos 
na travessia do sertão. Essa localização dava-se mais especificamente à margem esquerda do Rio 
Iguaçu, onde conforme Silva (2006), os índios atacavam os brancos demonstrando sua insatisfação 
frente à invasão de suas terras.

No ano de 1897 uma estrada passou a permitir a passagem de carroças até a colônia Jangada, 
no Município de General Carneiro.

2 Lugar pouco fundo do rio ou mar, onde se pode transitar a pé ou a cavalo. Fonte: ROCHA, 1996, p.634. O local de travessia descoberto em 12 
de abril de 1842 pelo capitão Pedro de Siqueira Cortes situava-se a oito léguas acima do entreposto Nossa Senhora das Vitórias (atualmente 
Porto Vitória). Fonte: FÁVARO, 2000.

3 Caminho estreito aberto no mato, geralmente, a facão.  Fonte: ROCHA, 1996, p.473.
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Daí em diante, até a saída dos campos palmenses, a picada era simplesmente horrível: serras, 
peraus, desfiladeiros tremendos, caldeirões, escondidos por extensos taquarais, atraz de 
cuja ramagem os índios faziam emboscadas atacando o incauto viajeiro. Naqueles tempos, 
quando se lograva alcançar os campos no terceiro dia, cavalgando desde a madrugada até o 
anoitecer, tinha-se feito uma béla jornada!  Hoje (1933), com a magnífica rodovia, não faz 
muito, reconstruída pelo Governo Federal em quase toda a sua extensão, faz-se a viagem até 
a cidade de Palmas (24 léguas), em 6 horas folgadas (SILVA, 2006, p. 34).

É oportuno inferir nesse ponto do estudo, a referência de Santos (1997) às novas concepções 
de espaço geográfico considerando-o como acumulação desigual de tempos. Para Suertegaray (2001), 
isso equivale a conceber o espaço como heranças. E, ainda para Santos (1997) ao discorrer sobre 
espaço-tempo, categorias indissociáveis, leva a refletir o espaço como coexistência de tempos.

Assim, Suertegaray (2001, p. 4) explicita que: “[...] num mesmo espaço coabitam tempos 
diferentes, tempos tecnológicos diferentes resultando daí, inserções diferentes do lugar no sistema 
ou na rede mundial (mundo globalizado)”, produzindo também, diferentes ritmos e coexistências 
nos lugares. Dessa associação emergem formas diversas de coexistência.

No contexto das concepções em geografia, um objeto para essa ciência deve estar centrado 
na relação homem-meio (natureza) proposta por Ritter, Ratzel e La Blache.

Desde sua autonomia enquanto ciência, a concepção de natureza veiculada pelos geógrafos 
constitui-se como algo externo o homem. Natureza são os elementos ou o conjunto dos 
elementos formadores do planeta Terra, ou seja, ar, água solos, relevo, fauna e flora. Esta 
separação constitui herança, como de resto nas demais ciências, das ideias de Descartes de 
separação entre natureza e homem, dessacralização da natureza transformando-a em objeto 
e o homem em sujeito conhecedor e dominador desta (SUERTEGARAY, 2001, p. 03).

Ao conhecer e agir sobre a natureza, o homem constrói e articula caminhos e meios para sua 
comunicação e desenvolvimento, transforma o espaço empregando o conhecimento acumulado 
individual e em grupos. Da apropriação desse conhecimento e socialização dos resultados, aprimora 
suas formas de vida, trabalho e interação social.

Comprovando essas perspectivas em relação à evolução e desenvolvimento urbano, apontam 
os registros históricos que no ano de 1863 o povoado, hoje atual União da Vitória, contava com 
cerca de 31 (trinta e uma) casas de moradia cobertas por tabuinhas ou palha. Com o passar do 
tempo a população cresceu motivada pelo vau que permitia a comunicação entre Palmas e Palmeira.

A Figura 01 destaca o traçado da picada que cruzava o rio e o vilarejo; mostra as 31 (trinta 
e uma) casas de moradia, o número reduzido de ruas que se encontravam com a estrada utilizada 
pelas tropas; no Rio Iguaçu o croqui traz destacado o local de passagem das tropas; Silva (1976) 
evidencia também a curva e o local mais largo do Rio Iguaçu. 

Os tropeiros4 responsáveis por conduzir as cargas na travessia da mata densa, dos campos 

4 Nos séculos XVII e XVIII, no Brasil Colonial, os tropeiros desempenharam papel de expressiva importância na área econômica do país. Além 
de condutores de mulas eram também comerciantes. Comercializavam animais – mulas e cavalos – entre a Região Sul e Sudeste, bem como 
alimentos, principalmente charque (carne seca) do Sul para o Sudeste. Para suprir as necessidades dos mineiros, pois a região de minas estava 
voltada à extração de ouro no século XVIII, os tropeiros comercializavam esses alimentos não produzidos naquela região. Outra questão a ser 
considerada sobre os tropeiros é a importância de sua atuação na abertura de estradas e fundação de vilas e cidades, pois, de muitos entrepostos 
surgiram pequenas vilas e, no futuro, cidades.   Fonte: PARANÁ, 2013.



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 1293-1302. ISBN 978-85-63800-17-6

Kovalczuk & Schmidt1298

diagramação: letra1@editoraletra1.com

de Palmas ao Porto da União, num percurso de 13 léguas5, muito bem precavidos de armas, ainda 
eram alvo de inúmeras emboscadas dos botocudos que demonstravam sua ferocidade nos ataques 
aos brancos. 

Contudo, gradativamente os índios foram recuando até desaparecerem das margens da picada, 
demonstrando num jogo de forças que a civilização avançava, penetrava os sertões e afastava os 
obstáculos mesmo que isso representasse o recuo dos primeiros habitantes daqueles sertões.

As comunicações comerciais entre Guarapuava e Palmas eram realizadas por meio de uma 
picada aberta no sertão, partindo da margem direita do Rio Iguaçu, a qual travessava os rios: 
Vermelho, Palmital, Putinga e Rio Dareia e permitia a comunicação com Palmas, Boa Vista de 
Palmas (atualmente Clevelândia) e Campo Erê.

Em 1846, para encurtar caminho, os fazendeiros determinaram a abertura de uma nova picada, 
de Palmas até o vau, e daí até Palmeiras. O movimento passou a ser grande nesta região. O sal, 
que vinha do litoral para Palmas, passava por este caminho. Se viesse por terra, pela estrada 
de Palmeira, os cargueiros transpunham o rio pelo vau. Vindo pelo rio Iguaçu, desde o Porto 
Caiacanga (atual Porto Amazonas), o sal era desembarcado nesta localidade e seguia no lombo 
de mulas para Palmas. Porto União da Vitória surgiu como porto de desembarque do sal. Seus 

5 Medida itinerária. A légua, como medida de distância, varia segundo os países e mesmo regiões e cidades. A da Espanha equivale a 5.572m, a 
da Inglaterra a 5.558m, a da França a 3.933m e a do Brasil a 6.000m. Fonte: ROCHA, 1996, p.371.

Figura 01 - Croqui de União da Vitória nos anos de 1860-1876

Fonte: SILVA, 1976.
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primeiros habitantes foram os tropeiros e canoeiros, que se agrupavam às margens do rio, 
na espera do momento oportuno para fazer a travessia. Em pouco tempo, surge um núcleo 
populacional que tirava seu sustento do rio (FÁVARO, 2000, p. 3).

No ano de 1880, ao se estabelecer em União da Vitória, o Coronel Amazonas mandou construir 
barcos e canoas, pois desejava ampliar o cenário com Palmas fornecendo sal e outros artigos aos 
fazendeiros daquele município. A mercadoria, conforme Silva (2006) era adquirida em Antonina. 

Diante do exposto a análise conduz à reflexão sobre as possibilidades de formação do espaço 
geográfico no tempo considerado sob uma nova visão da geografia. Mesmo que La Blache, segundo 
Suertegaray (2001) considere a geografia ‘uma ciência dos lugares e não dos homens’, apoiando 
seu interesse na materialização das obras e não nas relações sociais, parte de Suertegaray (2001) o 
esclarecimento de que essa visão sofreu mudanças no decorrer do tempo, uma vez que se aproximou 
da sociologia, da Economia, da Ciência Política e outras. A partir disso, a Geografia passou a utilizar-
se da apropriação para observar a relação natureza-sociedade, imprimindo à natureza a função de 
recurso para a produção. Conclui-se desse exposto que o espaço geográfico inclui o trabalho em 
duas categorias: o tempo e o espaço, cujas concepções se apresentam diferenciadas.

Essa compreensão compele à construção de tempo como elemento que perpassa a análise 
geográfica e, convém lembrar que em Kant (2005), o tempo foi concebido de modo sequencial e 
linear e como fatos em série no espaço. Porém, a partir do momento que a Geografia rompe com a 
visão de dinâmica estável (análise do espaço geográfico numa visão de tempo como ciclo) o tempo 
passa a ser concebido como lugar de ocorrência do fenômeno geográfico.

[...] o tempo é entendido como seta e ciclo, ou seja, o espaço geográfico se forma (no sentido 
de formação, origem) e se organiza (no sentido de funcionalidade, projetando-se como 
determinação ou como possibilidade). Esta projeção se faz por avanços (seta) e retorno (ciclo). 
Neste contexto, o espaço geográfico é a coexistência das formas herdadas (de uma outra 
funcionalidade), reconstruídas sob uma nova organização com formas novas de construção, 
ou seja, é a coexistência do passado e do presente ou de um passado reconstituído no presente 
(SUERTEGARAY, 2001, p. 04).

Deve-se admitir, no entanto, que o espaço é constituído como categoria central para a 
geografia. Em Kant (2005), também se observa o destaque para o espaço como lugar de ocorrência 
do fenômeno geográfico. E Santos (1996) propõe aos geógrafos uma nova concepção de tempo-
espaço a partir da condição indissociável.

Dando continuidade aos fatos históricos da formação de redes em União da Vitória, novidades 
surgiram no cotidiano do pequeno povoado interessado em novas conquistas e desenvolvimento 
econômico. Entre os acontecimentos de maior relevância, o Vapor Cruzeiro, em 1882, de propriedade 
do Cel. Amazonas, conforme Silva (2006) intensificou as negociações comerciais de Porto da 
Vitória. Enquanto a navegação era implementada, por terra, dava-se início à construção da Estrada 
Estratégica para Palmas a partir do Rio Iguaçu.

Em 26 de fevereiro de 1905 a cidade começou a viver um novo processo de desenvolvimento 
com a Estrada de Ferro ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul, enriquecendo ainda mais a lasse 
dominante que prosperava explorando economicamente a região. A ponte férrea sobre o rio Iguaçu 
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deu-se logo acima do vau e foi inaugurada em 26 de novembro de 1906.
É necessário atentar para esses três últimos ocorridos em União da Vitória, a aquisição do 

barco a vapor, a abertura da Estrada Estratégica (Rodovia) e a construção da Ferrovia e, neles, 
perceber a influência do poder econômico (do Cel. Amazonas) e do poder público, do Estado na 
abertura da Rodovia e do Governo Federal na construção da Ferrovia. É pontual a relação entre 
crescimento e desenvolvimento urbano com imbricações de fatores políticos que desencadeiam 
vetores econômicos motivando o comércio e impulsionando o desenvolvimento de territórios 
inteiros, considerando sua amplitude. 

Ou seja, sob outro ponto de análise, mas nem por isso isolado, disperso ou desvinculado do 
espaço, ao contrário, o conceito de território implica na compreensão de um espaço geográfico que 
privilegia o político ou dominação/apropriação, pois o território na geografia, conforme Suertegaray 
(2001) foi pensado, definido e delimitado a partir das relações de poder.

Ratzel (1899), segundo a concepção de Suertegaray (2001) tratou o território no passado da 
Geografia, como elemento vinculado ao solo, espaço ocupado por dada sociedade. Essa concepção 
clássica está relacionada ao domínio/apropriação de determinada área, visando o entendimento de 
identidade nacional. E em relação ao Estado, a Geografia Política considera o tamanho do território 
de acordo com o tamanho da população.

A diferenciação do espaço em âmbito histórico tem inicio a partir da delimitação do mesmo, 
isto é, por sua apropriação como território; em parte determinado pela necessidade e posse 
de recursos naturais para a conquista das condições de sobrevivência, por outra parte, por 
sua ocupação física como habitat. Nesse instante, na origem a defesa territorial é exercida 
diretamente pelos membros da coletividade. Noutro extremo, como já ocorre desde a criação do 
Estado, quando há população fixada territorialmente e socialmente organizada para a produção 
de riquezas, cada indivíduo não mantém mais a relação de domínio direto e repartido com 
o restante da coletividade sobre o território que habita. Neste momento, a defesa territorial 
passa a ser realizada por uma configuração social voltada exclusivamente para a organização 
e manutenção do poder (HEIDRICH, 1998, p. 26).

Do ponto de vista histórico, a concepção de território está atrelada a ideia de natureza e 
sociedade dispostas por um limite de extensão do poder.

Conforme Suertegaray (2001, p.6): “Contemporaneamente, fala-se em complexidades 
territoriais, entendendo território como campo de forças, ou teias, ou rede de relações sociais”.

Enquanto Santos (1997) ressalta a importância de entender a impossibilidade de superposição 
absoluta entre espaço concreto com atributos materiais e o território como um campo de forças. 
Para o autor, territórios podem ser concebidos como relações sociais projetadas no espaço, que por 
sua vez, pode se formar ou se desenvolver de forma rápida, com existência regular, mas periódica, 
conservando (ou não) a mesma base.

Assim, sob a ótica analítica do conceito de território, norteou a Geografia perspectivas ligadas 
à ideia de poder, em escala nacional: o Estado-nação, sobre um espaço e seus recursos.

[...] Mais recentemente, este conceito indica possibilidades analíticas que não deixam de 
privilegiar a ideia de dominação-apropriação do espaço. Esta flexibilização o conceito permite 
tratar de territorialidade como expressão da coexistência de grupos, por vezes num mesmo 
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espaço físico em tempos diferentes. Trata-se de uma dimensão do espaço geográfico que 
desvincula as relações humanas e sociais da relação direta com a dimensão natural do espaço, 
extraindo deste conceito a necessidade direta de domínio, também dos recursos naturais, como 
se expressa na concepção clássica de território (SUERTEGARAY, 2001, p. 07).

As novas territorialidades são voláteis, se dissolvem e fazem parte do tecido social, comunicam 
uma realidade, porém, não extinguem nem substituem a dominação política de territórios em 
escalas maiores. No entanto, a exploração dessas escalas só se torna possível mediante sua inserção 
em espaços dimensionados nas relações.

CONCLUSÃO

A partir do objetivo proposto por este estudo, contribuir para um melhor entendimento sobre 
a articulação de meios e estratégias na criação de redes de integração, especialmente, transporte 
e comércio, como fatores de influência na formação e no desenvolvimento urbano, observa-se na 
origem e desenvolvimento de União da Vitória, considerando as explicitações dos conceitos de 
espaço e território, a formação de uma rede integrada. Esta motivada e aperfeiçoada por aspectos 
econômicos, políticos, socioculturais e históricos que definem o território e representam forças nas 
quais as relações de poder, ideologias, interesses individuais e de grupos, se encontram permeadas 
pelo tempo histórico.

E, tendo em vista que a base da produção e utilização, bem como funcionamento do espaço 
são permeados pela ciência, técnica e informação, em espaços transformados a partir da interação 
entre o conhecimento acumulado no tempo, passado e presente, o conceito de rede é indissociável 
do conceito de espaço. 

Portanto, as redes constituídas como um conjunto de centros funcionais articulados ocupam 
espaços e se configuram em aspectos materiais e sociais. 

No caso de União da Vitória, a formação dessas redes atravessou contextos materiais e 
socioculturais diferentes e difusos, mas estruturados em espaços de circulação e disseminadores 
de transformações por meio da aplicação de conhecimentos construídos e acumulados na trajetória 
histórica desse Município. 

Ao percorrer o desenvolvimento e a formação das redes de integração percebem-se as 
intencionalidades daqueles que atuaram nas transformações e das quais surgiram novos problemas, 
mas também soluções para a sociedade que se organizava (e continua em processo de evolução), 
motivadas pelo sistema econômico capitalista, globalização e recursos tecnológicos cada vez mais 
sofisticados.

Conclui-se com este estudo que a articulação de meios e estratégias na criação de redes de 
integração, especialmente, transporte e comércio, foram fatores pontuais e determinantes na 
formação e no desenvolvimento urbano, não apenas de União da Vitória, mas da Região Sul do 
Paraná, de modo geral.
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RESUMO. O território, na modernidade, adquire um papel importante na compreensão dos fenômenos geográficos. 
Seja pelas suas diversas dimensões e possibilidades de análise, seja pelas transformações verificadas em decorrência 
de seus usos, mais do que nunca a categoria passa a ser o centro das análises atuais.  Compreende-se que o território 
expressa as relações de poder travadas pelos agentes definidos e marcados por intencionalidades que tornam os 
espaços ordenados. A perspectiva de análise pautada na territorialidade gerada em função da disposição dos aparatos 
de segurança no Entorno do Distrito Federal (DF) revela a necessidade de compreender esse espaço para além de um 
debate limitado às condições do meio ambiente construído e socioeconômicas, mas como um produto de conflitos 
políticos, travados entre os entes federativos e suas estratégias de controle. Nesse sentido, este trabalho tem como 
objetivo discutir a territorialidade gerada pelas políticas públicas e pela distribuição dos equipamentos de segurança 
no Entorno DF. Como hipóteses compreende-se que a disposição de equipamentos públicos no Entorno é um fator a 
ser considerado, pois representam intencionalidades que apontam para a dimensão política da violência e que perpassa 
a atuação estatal e suas práticas. Além disso, a descontinuidade na oferta e distribuição dos equipamentos públicos 
reflete o conflito político e a desarticulação da atuação dos entes federativos. Para compreender a desarticulação, será 
discutida a categoria “território”, partindo de suas dimensões como proposto por Haesbaert (2012; 2013) e Gottman 
(2012), assim como na perspectiva apontada por Foucault (2008), que indica o papel do Estado no controle do 
espaço e sua normatização. A compreensão da territorialidade instituída pela disposição dos equipamentos, serviços, 
agentes e políticas públicas distribuídas pelo território e as intencionalidades que permeiam a espacialidade serão 
analisadas segundo a perspectiva já indicada por Sack (2013) e Castro (2010), que compreendem a questão como 
aspectos inerentes ao próprio Estado Moderno. Sugere-se que o território reflete os conflitos políticos e institucionais 
lançados pelo Pacto Federativo e pelo próprio processo de formação política e territorial do Entorno. Define-se então, 
um território da ordem, estabelecido segundo os limites atribuídos pelas competências federativas, que relacionam 
as fronteiras político-administrativas dos municípios, do estado de Goiás e do Distrito Federal, que se sobrepõem a 
um território da desordem instaurado com a fragmentação das políticas públicas territoriais destinadas à segurança 
nos municípios limítrofes ao Distrito Federal. 

Palavras-Chave. Territorialidade, Políticas Públicas, Segurança, Entorno do Distrito Federal.

ABSTRACT. The territory in modernity acquires an important role in the understanding of geographical phenomenon. 
Either by its various dimensions and possibilities of analysis, whether the transformations occurring as a result of 
its uses, more than ever, this category becomes the center of current analysis.  It is understandable that the territory 
expresses the power relations fought by the agents and that define a territoriality marked by intentionality that 
make these spaces ordered. The analytical perspective based on Territoriality generated depending on the disposition 
of the security apparatus, in the around of the Federal District, reveals the need to understand this space beyond 
a debate limited to conditions of the built environment and socioeconomic, but as a product of political conflicts, 
fought between the Federative entities and their strategies to control that territory. Thus, this paper aims to discuss 
the territoriality, generated by public politics and the distribution of safety equipment around DF. As hypotheses it is 
understandable that the provision of public facilities in the surrounding territory is a factor to be considered, because 
it represent intentionality that point to the political dimension of violence and that pervades the State practices and 
performance. Furthermore, the discontinuity in the supply and distribution of public facilities reflects the political 
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conflict and the disarticulation of the performance of the federative entities. To understand the disarticulation, the 
category will be discussed “territory”, starting from its dimensions as proposed by Haesbaert (2012; 2013) and Gottman 
(2012), the prospect pointed to by Foucault (2008), which indicates the role of the State in the control of space and its 
standardization. Understanding the territoriality established by provision of equipment, services, agents and public 
politics distributed by the territory and the intentionality that permeate this spatiality will be analyzed according to 
the perspective already indicated by Sack (2013) and Castro (2010), which comprise this issue as aspects inherent in 
the Modern State itself. It is suggested that the territory reflects the political and institutional conflicts launched by 
the Federative Pact and by the political and territorial formation process of the surroundings. A defined territory of 
the order, established according to the limits assigned by federal powers, relating political-administrative borders of 
the municipalities, the State of Goias and the Federal District, which overlaps the territory of established disorder 
with fragmentation of territorial public politics aimed at safety in neighboring municipalities in Federal District.

Keywords. Territoriality, Public Politics, Safety, Around the Federal District.

O ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL: UM TERRITÓRIO DE CONFLITOS 

O Entorno do Distrito Federal, que corresponde à Microrregião de Planejamento Econômico 
do Estado de Goiás (IBGE, 1992), é o retrato das dificuldades que permeiam a gestão do território 
nos municípios brasileiros. A região está inserida na RIDE/DF1, condição que lhe permite estabelecer 
uma atuação conjunta entre Municípios, Estados, DF e União. Apesar dessas possibilidades, ainda 
são tímidas as ações integradas. Os conflitos que permeiam a região do Entorno envolvem a 
organização territorial e social, mas atingem também a esfera política, levando a dificuldades que 
permeiam a garantia da oferta de serviços públicos de transporte, saúde e segurança pública. Do 
ponto de vista da organização territorial, a construção da Nova Capital, Brasília, e sua inauguração 
em 1960 foi um fator que potencializou a ocupação dos territórios limítrofes ao quadrilátero 
federal. Os intensos fluxos migratórios somados às restrições de uso e ocupação do solo no Distrito 
Federal possibilitaram o crescimento desordenado das periferias, principalmente da periferia 
sul, levando à criação de municípios desmembrados dos municípios originais. Assim, Luziânia 
originou os municípios de Padre Bernardo (1963), Santo Antônio do Descoberto (1982), Cidade 
Ocidental (1993), Novo Gama (1997), Valparaíso de Goiás (1997) e Vila Boa (1992). Já o município 
de Formosa deu origem a Cabeceiras (1958), Águas Frias de Goiás (1989) e Planaltina de Goiás 
(1991). A região tem como base econômica a agricultura e o setor de serviços.  

A população dos novos municípios é extremamente dependente dos serviços do DF, 
constituindo-se basicamente como cidades dormitórios condição que pode ser observada até 
mesmo pela disposição espacial da malha urbana que se estabeleceu ao longo de rodovias federais2 
que dão fácil acesso à Capital. Com base nos dados referentes à Mobilidade Urbana3 verifica-se que, 
alguns municípios ultrapassam a marca de 30% da população que procura algum tipo de serviço 
ou emprego no Distrito Federal diariamente, caso de Cidade Ocidental, com 30,7%, e Novo Gama, 
com 30,3%, enquanto outros quase atingem os 30%, como é o caso de Valparaíso de Goiás, com 
28,4% e Águas Lindas de Goiás, com 27,5%. Destaca-se que os municípios mais populosos do 
Entorno apresentam taxas de urbanização acima da média nacional, sendo: Valparaíso de Goiás, 
com 100% de urbanização; Águas Lindas, com 99,85%; Novo Gama, com 98,18%; Planaltina de 

1 RIDE/DF criada pela Lei Complementar n.º 94, de 19 de fevereiro de 1998, e regulamentada pelo Decreto n.º 7.469, de 04 de maio de 2011.
2 BRs 040, 060, 070 e 020.
3 Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento do Estado de Goiás - Mob, 2012.
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Goiás, com 95,02%; Luziânia, com 93,28%; Formosa, com 91,94%; Santo Antônio do Descoberto, 
com 89,82; Alexânia, com 82,62%; Cristalina, com 82,48% e Cabeceira Grande, com 82,09%. A 
maioria dos municípios identificados com alta taxa de urbanização pertence à categoria mais 
elevada de integração com o DF (IPEA, 2013). 

Apesar disso, constata-se que os municípios mais populosos, respectivamente, Luziânia e 
Águas Lindas de Goiás apresentam 80,06% e 83,18% das moradias com condições semiadequadas 
e inadequadas. De acordo com o último Censo, a população do Entorno representa cerca de 
1.070.618 de habitantes, sendo a região que mais cresceu no estado de Goiás na última década. 
Enquanto o Brasil teve uma Taxa Média Geométrica de crescimento anual de 1,17%, os municípios 
do Entorno tiveram um crescimento muito acima da nacional e estadual, que é de 2,3%. Neste 
caso, encontram-se os municípios de Águas Lindas de Goiás, com 4,19%; Valparaíso, com 3,44% e 
Novo Gama, com 2,48%, que ocupam respectivamente o 6º, 7º e o 10º lugares no ranking estadual 
(SEGPLAN, 2010).

De modo geral, os dados dos últimos vinte anos revelam o estado de Goiás como um polo de 
atração populacional importante no país e o Entorno do Distrito Federal a região que mais atraiu 
migrantes. A pesquisa da Companhia de Planejamento do Distrito Federal4 demonstra que essa 
é uma região que ainda se constitui como um importante polo atrativo no estado de Goiás, com 
cerca de 32,7% dos migrantes que chegaram ao Estado, enquanto o Distrito Federal registrou 
uma queda de 42,9%. O dado acima reproduz o movimento feito pela população diante do alto 
valor da terra no Distrito Federal e da oferta de moradias populares nos municípios do Entorno.

4 Codeplan, 2013.

Organização: Pinto, M. A. de Bortolo (2014)
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A ocupação acelerada e desordenada resultou em impactos de ordem ambiental, com a invasão 
de cinturões verdes e áreas sensíveis, como também gerou impactos sociais, na medida em que 
criou uma nova lógica de acesso à moradia e de organização do espaço urbano na Nova Capital, 
como já indicado em Bortolo e Peluso (2014). Nesse contexto, configura-se um território marcado 
pela urbanização incompleta e fragmentada, que envolve altos índices de criminalidade. Algumas 
cidades do Entorno estão entre os 200 municípios mais violentos do Brasil, segundo o Mapa da 
Violência (WAISELFISZ, 2012). São eles: Valparaíso de Goiás, com 70,7 homicídios por 100 mil 
habitantes, seguida por Luziânia (64,7); Águas Lindas de Goiás (62,7); Novo Gama (49,5); Santo 
Antônio do Descoberto (45,9); Planaltina de Goiás (45,3); Cidade Ocidental (44,7); Formosa (44). 
Com base nesses indicadores Costa e Souza (2012), constataram que entre 2000 e 2010, houve 
um aumento de 59,3% nas taxas de homicídios. O destaque vai para Valparaíso, com um aumento 
de 168% e Águas Lindas de Goiás, com 137%.

O objeto em questão traz à tona a efetividade do pacto federativo sob dois aspectos: a 
falta de regulamentação de artigos constitucionais referentes à organização e ao provimento de 
recursos, além dos impasses quanto ao papel e à cooperação dos entes federativos na esfera da 
Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal (RIDE/DF) para a segurança 
pública. No caso do Entorno do DF o fato de estar inserida em uma RIDE lhe possibilitaria a criação 
de convênios e ações de cooperação em serviços comuns.

A problemática que envolve a segurança pública no Entorno refere-se a conflitos que 
transpassam os limites estaduais e atingem níveis federativos como uma das principais lacunas 
observadas com a criação da Constituição Federal de 1988. A descentralização administrativa dada 
pela nova Constituição partilhou atribuições entre os estados e os municípios de modo a torná-los 
centrais nas políticas de segurança pública. Entretanto, a descentralização que deveria representar 
um caminho para a integração é atualmente a base para os conflitos, pois a tentativa de articular 
ações entre o município, estado, GDF e União encontra limites que vão além das responsabilidades 
de cada um dos entes em prover a segurança pública.

Desse modo, são estabelecidas condições que geram insegurança sobre a atuação das 
instituições públicas, mas também possibilita o estabelecimento de ações ilegais nesse território, 
seja pelas práticas da população, como pelos agentes públicos que passam a justificar suas ações e 
omissões. Assim, os conflitos que permeiam a região do Entorno vão além daqueles envolvendo 
a sua organização territorial e social, mas atingem a esfera política no que diz respeito à definição 
de competências para a atuação conjunta na segurança pública.

TERRITÓRIO E TERRITORIALIDADE: PENSANDO UM ESPAÇO DE CONTROLE

O território apresenta-se como uma das categorias centrais nos estudos geográficos na 
atualidade e diversas são as propostas de análise lançadas diante de um contexto de volatilidade 
das relações sociais que marcam a modernidade. Contudo, estabelece-se também o desafio de 
trabalhar esse conceito de modo a superar a perspectiva de um espaço proposto como um simples 
receptáculo de objetos e de relações de poder. O território compreendido como a síntese das relações 
socioespaciais se estabelece como uma complexa rede de relações e significados que o tornam 
muito mais do que materialidade e se coloca como instrumento e condição para a realização das 
atividades dos diversos grupos humanos. 
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Ao território nas sociedades ocidentais é imputado um caráter institucional marcado pela 
constituição do Estado-Nação, reconhecido como forma legítima de uma soberania que se estabelece 
por meio da definição de fronteiras. A dimensão espacial estratégica atribuída ao território é objeto 
de discussões desde a antiguidade, com os filósofos gregos como Platão e Aristóteles. Assim, tanto 
a perspectiva isolacionista, como a que considera o território como um importante fator de defesa 
e proteção demonstram o seu papel estratégico para uma população. Para Gottmann (2012) o 
conceito de território é mutável ao longo da história. Ele vem sofrendo transformações no seu 
uso e significado desde a sua emergência como um espaço de jurisdição política, passando pelas 
lutas dinásticas na Europa Ocidental durante o século XIV até chegar à modernidade. Para Moraes 
(1997, p. 21) “o território é antes de tudo uma escala de análise da sociedade e da relação sociedade/
espaço, isto é, um recorte analítico que objetiva uma visão angular específica da história”. Assim, 
para o autor, o território apresenta-se como um espaço com “historicidade própria”, resultado de 
uma espacialidade marcada por processos econômicos, sociais e políticos, pois a sua legitimação 
passa pelo reconhecimento de processos de controle, domínio e soberania. 

Haesbaert (2013) confirma a perspectiva “territorializadora” atribuída ao Estado moderno 
e avança no sentido de pensar o poder estatal e o conjunto de normas e intencionalidades como 
fundamentais para a definição de territorialidades, que representam disputas na esfera simbólica 
e espacial. Assim, é fundamental considerar a perspectiva apontada por Castro (2003, p. 16): 
“[...] território como arena e objeto de disputa de interesses, onde se encontram intrinsecamente 
incorporadas as noções de poder e de controle”. 

É fundamental reconhecer que o território pode ser definido a partir da ação de agentes diversos 
e que não se resume à esfera estatal. Assim, constitui-se por uma apropriação simbólica ou concreta que 
abrange a dimensão espacial, sob uma perspectiva política das relações de poder (HAESBAERT, 2013, 
p.23). Apesar do território não resultar apenas da intervenção estatal é fundamental observar que a 
própria concepção de Estado moderno está apoiada no caráter territorializador a ele atribuído. Para 
Foucault, o Estado tem papel fundamental na definição de um território organizado segundo 
normas e regras de uso. Essa aproximação referencia algumas características que são inerentes ao 
próprio Estado Moderno (FOUCAULT, 2008), que se referem à dimensão territorial, separação da 
esfera pública e ao caráter soberano do poder estatal. Assim, Gottman (2012, p. 526) reconhece o 
território como um conceito “político e geográfico”, o que o torna resultado de processos políticos, 
pois para ele nenhuma teoria política opera descolada das características do espaço geográfico, 
caso contrário se daria no vácuo.

O território concebido como um espaço de controle possibilita que a ele sejam atribuídos 
discursos, práticas e intencionalidades. Nesse sentido, o conceito de territorialidade é posto como 
a síntese das relações de poder, pois se torna o elo fundamental para a compreensão das relações 
sociais que não necessariamente são espacializadas, mas que se estabelecem pela intensão de 
controlar pessoas ou grupos. Para Sack (2013, , p. 87) “[...] a territorialidade forma um pano de 
fundo para as relações espaciais humanas e concepções de espaço e indica que as relações espaciais 
humanas não são neutras”. Para o autor, a territorialidade apresenta-se como a forma primária que 
o poder assume diante da multiplicidade de contextos históricos e sociais nos quais são definidas 
as estratégias e seus efeitos territoriais. 
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A territorialidade, segundo Sack (2013, p.2) “[...] está intimamente relacionada a como 
as pessoas usam a terra, como organizam o espaço e como dão significados ao lugar”.  Assim, a 
territorialidade humana é resultado das relações sociais, de poder, que se estabelecem tanto ao 
nível pessoal, quanto coletivo ou internacional e que prevê uma estratégia para controlar recursos, 
fenômenos e pessoas (SACK, 2013). 

Busca-se reconhecer não somente a territorialidade, mas o que ela, enquanto fenômeno social 
gera, já que para Sack (2013, p. 75) esse não é um conceito isolado, mas que se articula por meio 
de conexões com outros elementos. A territorialidade é definida por aquilo que muitas vezes não 
se vê, por isso a importância de partir dos fenômenos e da análise dos elementos que constituem 
e dão sentido a um território. 

O território concebido como um espaço de controle possibilita que a ele sejam atribuídos 
discursos, práticas e intencionalidades mesmo, e inclusive, veladas que, no caso do Entorno do 
DF, legitimam um modelo de Estado calcado na soberania dada pelos limites territoriais. Assim, 
as fronteiras municipais e estaduais são o limite para a atuação das instituições, fato que tende 
a gerar descontinuidade na oferta dos serviços, criando um vácuo de atuação e ineficiência das 
políticas implementadas. As ações e omissões que permeiam o uso do território têm o objetivo 
de manter a coesão entre os entes federados diante do grau de dependência da população para 
com os serviços públicos. Por isso, concebe-se este território desordenadamente ordenado como 
estratégia para a manutenção das estruturas de poder político ai estabelecidas. 

A TERRITORIALIDADE DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA NO ENTORNO DO 
DISTRITO FEDERAL E A ESTRUTURAÇÃO DE UM TERRITÓRIO DESORDENADAMENTE 
ORDENADO

Discutir a problemática da segurança pública no Entorno é relacionar uma conjugação de 
diversos fatores que resultam de conflitos estabelecidos em virtude da organização espacial, 
institucional e política que definiu um território, cujo processo de formação diz respeito a uma 
lógica de urbanização fragmentada e desigual que ocupou os limites do Distrito federal. 

No caso da segurança pública, a globalização também trouxe complexidade para as relações 
econômicas, sociais e culturais, com o aumento do desemprego, da desigualdade social e dos 
conflitos relacionados à gênero, raça e religião. Soma-se a esse cenário a fragilização do papel do 
Estado como agente soberano no controle do território que também possibilitou a emergência 
de grupos paralelos que definem uma territorialidade a partir de práticas ilícitas como o tráfico 
de drogas, armas e pessoas. 

Para Anderson (1995) as transformações provocadas pelo modelo de Estado neoliberal 
trouxeram impactos nas mais diversas esferas de atuação estatal, fato que se refletiu em seu modelo 
de atuação. Diversas são as interpretações estabelecidas em função dessa conjuntura, como Badie 
(1995) e sua tese relacionada ao “Fim dos territórios” e a superação do modelo territorial vinculado 
ao Estado Moderno. Contudo, Haesbaert (2013, 2012) demonstra que a condição de fragilização 
do Estado Moderno tem desencadeado um processo de desterritorialização e enfraquecimento do 
modelo estabelecido, mas não significa o fim do território.

Diante da fragilização do poder do Estado sobre o território surgem conflitos de ordem social, 
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política e cultural que estabelecem novas condições de uso e controle do território. A emergência 
da sociedade informacional tornou o território um hibrido. Ele se constitui não mais apenas 
como um meio, mas também como objeto de práticas de poder que articulam o local ao global e 
configuram novos mecanismos de controle do território. 

Nesse sentido, a questão federativa apresenta-se como um dos fatores não menos importante, 
mas que dá sentido a um conjunto de instrumentos criados para organizar a atuação estatal 
no território do Entorno do DF. A proposta da Constituição Federal de 1988 era descentralizar 
a administração pública, garantindo a soberania dos municípios, além de mecanismos para a 
cooperação institucional, por meio a criação de conselhos e de convênios entre eles. 

Com o propósito de viabilizar a atuação integrada entre os entes federativos nas regiões com 
desenvolvimento desigual, o Art. 43 da Constituição Federal instituiu a criação de mecanismos 
para o desenvolvimento de Regiões Integradas (RIDEs), que representaram um esforço de integrar 
interesses comuns entre a União e os Estados (SUDECO, 2013). 

 Para Castro (2009, p. 21), a descentralização de competências é questionada diante da 
falta de mecanismos legais capazes de orientar a cooperação entre as esferas federativas e garantir 
recursos financeiros para a execução das ações. Para a autora, não há incentivo à cooperação entre 
os três níveis de governo porque não há capacidade de regulamentação interinstitucional. Assim, 
para Azevedo e Mares Guia (2000, p. 132), as propostas que permeiam o pacto federativo e a 
articulação dos entes no caso das regiões metropolitanas podem ser compreendidas como uma 
“não política”.

Adorno (2000, p.133) demonstra como paralelamente ao processo de descentralização ocorreu 
um movimento de centralização de controles sociais e militarização que gerou três consequências 
institucionais com a abertura política. Segundo o autor houve a confusão entre o controle civil e 
o controle da ordem e da segurança nacional, além do controle e combate ao crime que passou a 
ser restrito às agências policiais, levando à militarização das estratégias de combate e prevenção, 
e o desvio de responsabilidades no que tange ao conjunto de ações e deveres que compõem o 
conjunto de ações de segurança. 

Estabelece-se assim, um conjunto de lacunas que possibilitam a estruturação de um grau 
de desarticulação que se reflete na ausência e ineficiência das instituições estatais no que tange 
ao combate e prevenção da violência. Em meio aos impasses surge um estado de desarticulação 
institucional que transcende a esfera política atingindo de modo direto a população, condição que 
se converte no aumento da sensação de insegurança e no aumento da criminalidade. As dificuldades 
na definição de um espaço de atuação cria um território onde o vácuo político favorece a legitimação 
de outros agentes e modalidades de atuação, com a configuração de territórios fluidos, onde se 
perpetuam espaços da violência e da degradação social. 

O lançamento do Plano Nacional de Segurança Pública (PNSP), em 2003, significou um marco 
importante na superação do problema da articulação entre os entes federativos, porém ainda 
existem lacunas quanto ao papel específico de cada um deles. A implantação de um sistema único 
de segurança pública (SUSP)5 e dos Gabinetes de Gestão Integrada (GGI) objetivou criar uma nova 
cultura para a gestão da segurança pública, tendo os municípios como o centro da estratégia do 

5 O projeto de lei Nº 3734/2012 encontra-se parado na comissão de educação e cultura da câmara dos deputados desde 16/07/2014.
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PNSP. O Plano Nacional de Segurança Pública para a Cidadania (PRONASCI), criado com a Lei nº 
11.530, de 25 de outubro de 2007, estabelece que dentre os objetivos norteadores do programa se 
encontra a busca pela cooperação entre entes federativos para a implantação de políticas sociais. 
Apesar disso, verifica-se que desde 2008 as propostas de integração, além da montagem do GGI, 
resumem-se a convênios para a atuação da Força Nacional nos municípios do Entorno. 

De acordo com o Quadro 1 foram realizados 21 convênios entre 2008 e 2012, sendo que 
o maior número foi celebrado em 2008, ano em que ocorreu a implantação do PRONASCI. Uma 
análise mais cuidadosa dos projetos demonstra que os recursos destinaram-se em sua maioria 
para a implantação de Gabinetes de Gestão Integrada (GGI) e o reaparelhamento do Corpo de 
Bombeiros do Estado de Goiás. Foram destinados R$ 4.832.672,44 para a implantação dos GGI 
em Cristalina, Cidade Ocidental, Novo Gama, Formosa e Luziânia. A criação dos GGI é considerada 
ação de combate e prevenção à violência, pois deveria articular ações com o objetivo de reduzir os 
indicadores de violência, indo muito além de um espaço de gerenciamento de ações ostensivas. 
Parte dos recursos deverá ser destinada para a construção da unidade penal no Novo Gama, no 
valor de R$ 14.850.000,00.  Já os convênios entre o estado de Goiás e a União destinaram-se ao 
reaparelhamento do Corpo de Bombeiros Militar o que representou R$ 5.160.000,00.

A criação de mecanismos legais é um dos instrumentos para o ordenamento do território, 
por isso nos últimos anos observou-se por parte do governo federal a tentativa de padronização de 
mecanismos de regulação sobre os modelos de atuação, registros e procedimentos das instituições 
de segurança, tendo os estados como parceiros. A política de metas implantadas por alguns estados 
brasileiros procurou definir objetivos a serem atingidos pelas instituições a fim de reduzir a 
criminalidade dando maior celeridade aos processos, tais como o aumento das incursões policiais, 
além de estratégias de integração entre as diversas instituições que compõem o sistema de segurança 
e justiça criminal nos estados. Um exemplo foi o chamado “Pacto pela Vida” em Pernambuco, que 
resultou na redução dos Crimes Violentos Letais e Intencionais entre os anos de 2008 e 2011 
(MACEDO, 2012, p. 101). 

Quadro 1 - Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI

 
NÚMERO DE CONVÊNIOS CELEBRADOS

UF 2012 2011 2010 2009 2008

DF 02

SSP/GO 01 08

CIDADE OCIDENTAL 01

CRISTALINA 01

FORMOSA 01 01 01

LUZIÂNIA 01

NOVO GAMA 01 01

PIRENÓPOLIS 01

VALPARAÍSO DE GOIÁS 01

Fonte: Portal da Transparência – Convênios.  
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A análise da territorialidade da segurança pública pressupõe considerar muito mais que a 
simples disposição de agentes, recursos, equipamentos e políticas públicas, mas deve-se buscar 
compreender as relações que definem a espacialidade violenta. Nesse sentido, para Castro (2010), 
a distribuição das instituições em um território é fundamental para a realização da cidadania. A 
territorialidade constituída em decorrência da presença de instituições públicas nas suas diversas 
áreas de atuação poderia criar uma nova dinâmica de organização espacial, levando à redução das 
desigualdades socioespaciais, aspecto que caracteriza a formação do Entorno do DF.    

A fim de verificar a distribuição da estrutura de segurança pelo território do Entorno foram 
consideradas informações disponíveis em banco de dados oficiais que relacionam as políticas 
públicas propostas e adotadas pelos entes federativos para a intervenção no território. A MUNIC/
IBGE (2012) apresenta a disposição das instituições e equipamentos de segurança pública; já a 
consulta aos órgãos gestores visou identificar a execução de acordos e a proposição de convênios 
destinados à integração de ações em prol da redução da criminalidade violenta na região. Com a 
análise foram identificadas fragilidades e incoerências nas políticas públicas adotadas, o que revela 
as ações e omissões que cercam a manutenção desse território. 

A estrutura de segurança pública demonstra como não há uniformidade na oferta de 
equipamentos públicos entre os municípios, o que representa também as possibilidades de integração 
vislumbradas e possíveis. A disposição de equipamentos de segurança é um ponto sensível, pois 
suas estruturas estão distribuídas de maneira desigual no Entorno, sendo que grande parte delas 
são centralizadas nos municípios de Luziânia e Formosa. Neles encontram-se as estruturas do 
Instituto Médico Legal (IML) para as regiões do Entorno Norte e Sul, as delegacias regionais com 
plantões nos finais de semana, além da única Delegacia Regional da Mulher, localizada em Luziânia.

As entrevistas com os gestores públicos revela uma representação sobre a problemática que 
se encontra sustentada no discurso da repressão, da falta de recursos financeiros e de mecanismos 
jurídicos destinados à punição do criminoso. São também cobradas as responsabilidades do governo 
federal diante da realidade da violência latente estabelecida na região. 

Os resultados desse vácuo institucional podem ser identificados nas falas dos agentes 
públicos durante as entrevistas exploratórias realizadas. Foi destacada nas entrevistas a falta de 
equipamentos e de agentes também nas delegacias, especialmente nas delegacias especializadas 
que não possuem um espaço físico adequado, como a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) 
e da Mulher. 

No que tange ao sistema prisional, o Entorno conta com 14 presídios e centros provisórios, 
mas todos estão superlotados e diante da situação identificada pelos relatórios do Ministério 
Público de Goiás constata-se o sucateamento, falta de agentes e de vagas, fato que tem levado desde 
2011 a constantes interdições no presídio de Planaltina (GO). Há a previsão para a construção 
de novos presídios em Formosa, Novo Gama e Águas Lindas com recursos do PRONASCI, porém 
conforme aponta o relatório do Ministério Público as obras encontram-se atrasadas (MPGO/
PROJETO ENTORNO, 2014).

Quanto ao nível de integração estabelecido entre a União, os municípios, o DF e o estado de 
Goiás a dificuldade de articulação tem no descumprimento de acordos firmados entre o estado de 
Goiás e os municípios uma barreira para os convênios. Nas entrevistas exploratórias foi pontuado 
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o papel da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP/MJ) que, segundo o gestor, não 
apresentou um projeto efetivo diante do cenário crescente de violência no Entorno. Foi também 
lembrada a falta de recursos destinados pela União aos Estados e Municípios para ações de combate 
e prevenção à violência. 

É possível identificar que apenas quatro municípios declararam possuir um planejamento para 
a área de segurança pública e nenhum indicou a existência de um fundo municipal de segurança. 
Dessa maneira, a maioria dos municípios do Entorno ainda não participa efetivamente da gestão 
da segurança pública, pois não possuem conselhos municipais de segurança, localizados apenas 
em Águas Lindas de Goiás, Luziânia, Formosa e Cristalina. 

Assim, constata-se que os esforços para a integração de ações entre os entes federados ainda 
são tímidos e ainda não se refletiram nos indicadores e nem na sensação de segurança sentida 
pela população. A desarticulação do aparato de segurança pública reflete a desarticulação do 
Estado na gestão do território. Nesse contexto, o conflito de competências vai além da esfera da 
segurança pública remetendo ao próprio processo de constituição do espaço político, que legitima 
a configuração de um território desordenadamente ordenado. 

CONCLUSÃO

Estabelece-se, portanto, condicionantes para a configuração de uma territorialidade que 
perpassa os equipamentos de segurança pública e que converge com os elementos socioespaciais e 
institucionais como fatores a serem considerados na análise do Entorno. Como resultado institui-se 
uma territorialidade marcada por práticas da população que reflete a sensação de risco e insegurança 
vivida diante do vácuo político estabelecido em torno das competências para a segurança pública. 
Por isso, considera-se que a territorialidade que envolve as políticas de segurança pública no 
Entorno baseia-se em elementos que permeiam desde a realidade socioespacial até o contexto 
político-territorial, a disposição dos equipamentos e das políticas públicas sobre o território. Assim, 
o cenário de ações e omissões deve ser considerado na compreensão dessa realidade.

 Mais do que nunca se conclui que a problemática da violência deve ser tratada como uma 
questão federativa não apenas em virtude dos impasses quanto ao papel e atuação das instituições 
e entes federativos, mas no sentido de considerar que não são apenas os elementos ligados ao 
sistema de segurança e justiça criminal que devem estar integrados. Do ponto de vista macro deve-
se pensar uma política de segurança que compreenda os serviços básicos como condição para a 
superação da ausência estatal nos territórios onde se perpetua a violência urbana. 

Assim, considera-se que a configuração do Entorno compreende não somente elementos 
socioeconômicos, mas que a condição socioespacial reflete as dificuldades na definição de um espaço 
de atuação do Estado, fato que cria um território onde o vácuo político favorece a legitimação 
de outros agentes e modalidades de atuação, com a configuração de territórios fluidos, onde se 
perpetuam espaços da violência e da degradação social. 
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FRAGMENTAÇÕES TERRITORIAIS NAS BAIXADAS LITORÂNEAS, RJ

THE INFLUENCE OF RECEIPT OF ROYALTIES ON PETROLEUM BY THE TERRITORIAL 
FRAGMENTATIONS OF THE ‘BAIXADAS LITORÂNEAS’ IN THE RIO DE JANEIRO COAST
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nunessnathan@gmail.com

RESUMO. No Brasil, há anos ocorre uma incessante disputa pelas receitas oriundas do setor petrolífero, ocorrendo 
nas escalas do município, do estado ou do país como um todo. A partir da Constituição Federal de 1988, que previa 
maior autonomia aos municípios, passa a haver uma crescente demanda por emancipações (em 1980, de acordo com 
o IBGE, o país possuía 3.974 municípios, enquanto em 1996 já eram 4.987), que veem nos royalties do petróleo uma 
oportunidade de autonomia frente ao costumeiro descaso das sedes municipais. Neste contexto, o estado do Rio de 
Janeiro destaca-se, apresentando desde o início da década de 1990 a valorização do setor como um dos principais de 
sua economia, o que faz com que diversos municípios tornem-se reféns desta fonte de receita, tornando os poderes 
econômicos e territoriais, objeto de disputa até hoje. A mesorregião das Baixadas Litorâneas apresenta exemplos 
singulares ontem e hoje (Rio das Ostras e Armação dos Búzios, já emancipados, enquanto Barra de São João e Tamoios 
lutam por seu grito de liberdade), o que permite o estudo histórico da questão das fragmentações territoriais como 
aliado à percepção de perspectivas futuras para os embates que se anunciam. 

PALAVRAS-CHAVE. Royalties, Petróleo, Fragmentação Territorial.

ABSTRACT. In Brazil, there has been huge competition for revenues from the oil sector, occurring in the scales of 
the municipality, the state or the country as a whole. From the 1988 Federal Constitution, which provided greater 
autonomy to municipalities, there is a growing demand for emancipation (in 1980, according to the IBGE, the 
country had 3,974 municipalities, while in 1996 they were already 4987), who see the royalties on oil an opportunity 
to autonomy from the customary neglect of municipal seats. In this context, the state of Rio de Janeiro stands out, 
showing since the early 1990s the appreciation of the sector as a key to its economy, causing many municipalities 
become hostages of this revenue source, making control of the economy and territory objects of contention today. 
The region of Baixadas Litorâneas presents unique examples  yesterday and today (Rio das Ostras and Armação dos 
Búzios already emancipated, while Barra de São João and Tamoios fight for their freedom), which allows the historical 
study of the question of territorial fragmentation as an ally for the perception of future prospects for the clashes 
that lie ahead.

KEYWORDS. Royalties, Oil, Territorial fragmentation.

INTRODUÇÃO

A mesorregião das Baixadas Litorâneas está situada no estado do Rio de Janeiro, constituindo-a 
atualmente dez municípios, a saber: Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Silva Jardim (pertencentes 
à microrregião da Bacia de São João), Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, 
Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Saquarema (pertencentes à microrregião dos Lagos).

Nota-se no território fluminense, a partir do fim da década de 1980 uma verdadeira febre 
emancipatória, fenômeno com desdobramentos na região em análise. Rio das Ostras (emancipado 
de Casimiro de Abreu em 1992) e Armação dos Búzios (emancipado de Cabo Frio em 1995), 
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por constarem nos últimos anos nas listas dos que mais recebem verbas compensatórias do 
setor petrolífero (TCE-RJ), instigam a presente pesquisa, que apresenta algumas considerações 
sobre o papel dos royalties provenientes da exploração do petróleo neste fenômeno, utilizando o 
conceito geográfico de território para fundamentá-la teórico-conceitualmente, para que se possa 
compreender o processo de fragmentação territorial ocorrido nas Baixadas Litorâneas na década 
de 90 e os movimentos emancipatórios surgidos nos últimos anos.

Para seu desenvolvimento, foram realizados processos metodológicos desde a busca de 
publicações acadêmicas sobre as temáticas emancipações e royalties, bem como obtenção de dados 
em órgãos oficiais, como o IBGE e o TCE-RJ. Por fim, foi realizado trabalho de campo nos municípios 
de Casimiro de Abreu e Rio das Ostras, com objetivo de colher informações junto à população local 
sobre as transformações ocorridas após o processo de fragmentação, as insatisfações atuais e as 
possibilidades propostas por eles para a resolução dos problemas.

O CONCEITO DE TERRITÓRIO

Para que se inicie a abordagem aqui proposta, é necessário apresentar o viés pelo qual será 
tratado o conceito chave desta pesquisa: território. Atualmente, este conceito nem sempre aparece 
vinculado à noção de Estado, como em outros períodos, e isso se dá pelo entendimento recente 
de que existem territórios que não são subordinados de forma direta ao Estado (SILVA, p. 19). 
Nesta pesquisa, o papel estatal não é ignorado, aparecendo ainda como um dos atores principais 
na dinâmica de emancipações na mesorregião das Baixadas Litorâneas, mas dividindo a cena com 
outros atores, estes desvinculados dos organismos político-administrativos. Souza (2013, p. 98-
99) critica a pouca atenção dada pelos geógrafos aos movimentos emancipatórios, devido à velha 
prática de se pensar território e espaço geográfico como sinônimo ou tratando território como 
imprescindivelmente vinculado ao Estado Nação e suas subdivisões.

Corroborando com esta concepção mais ampla do conceito, Raffestin (1993) diz que “território 
é o resultado da ação de um ator em qualquer nível, do Estado ao indivíduo, passando por todas as 
organizações pequenas e grandes”. E é esta amplitude que se busca aqui, valorizando a construção 
de organizações pró ou contra as emancipações, tanto através de segmentos institucionalizados 
quanto de cada cidadão individualmente. Cabe a esta pesquisa, portanto, utilizar-se desta visão 
mais ampla do conceito de território (não abandonando a importância dos governos municipais), 
entendendo-o como possuidor de três facetas: área, poder e fronteira (SILVA, p. 22), o que não 
permitirá cair no reducionismo e terminar por “coisificá-lo” (SOUZA, 2013, p. 90).

Apresentadas as motivações para desassociar território da forma genérica como foi tratado 
(e ainda é em parte), é necessário apresentar a definição que norteia este trabalho. Desta forma, 
território é, segundo Souza (2010, p. 78), “fundamentalmente um espaço definido e delimitado 
por e a partir de relações de poder”, definição complementada por Cigolini e Cachatori (2012) para 
a compreensão do fenômeno aqui analisado, ao expor que “o conceito incorpora sempre a relação 
entre sociedade e espaço, fundamental para compreensão dos processos de compartimentação 
do território”.
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OS ROYALTIES E SUA IMPORTÂNCIA PARA O ESTADO

Os royalties do petróleo podem ser definidos como uma compensação financeira para os 
municípios afetados pelos impactos da exploração petrolífera. Compensação esta que representa 
para alguns municípios cerca de metade de sua receita anual, como no caso de Casimiro de Abreu 
(47% em 2012, de acordo com o TCE-RJ).

Não por acaso, a temática é alvo de divergências políticas constantes, criando cenários 
como o verificado em 2012, quando os estados produtores travaram verdadeira guerra contra 
os demais, que defendiam a divisão dos royalties entre todas as unidades federativas brasileiras. 
Diferentemente do que deveria ocorrer, os debates em Brasília foram centrados majoritariamente 
em discussões extremamente rasas, que não davam à população qualquer base para desenvolver 
opinião mais consistente.

Observou-se também como o poder público se utiliza da população para atingir seus objetivos, 
que neste caso era gerar comoção através do medo. Harvey (2005, p.81) nos auxilia quando diz 
que “os interesses de classe são capazes de ser transformados num ‘interesse geral ilusório’”, o que 
posteriormente foi ilustrado com a cena de milhares de pessoas nas ruas da capital fluminense, 
reivindicando o que Governador, prefeitos, senadores e deputados lhes disseram ser o correto: a 
manutenção da forma de divisão  verificada na ocasião, para que o estado do Rio de Janeiro não 
“quebrasse” e isto gerasse implicações graves para seu povo (ou parte dele, aquela parcela mais 
beneficiada pelas ações estatais).

Certamente esta parcela populacional que dominou as ruas da capital fluminense não é, 
em sua maioria, constituinte das classes sociais mais beneficiadas com as intervenções urbanas 
oriundas da aplicação dos royalties. As noções de justiça e direito, novamente de acordo com Harvey 
(2005, p.81) são deturpadas e mostradas a toda população como isentas de qualquer interesse de 
classe específico, a fim de moldar ideias e ações da sociedade como um todo.

FRAGMENTAÇÕES TERRITORIAIS NAS BAIXADAS LITORÂNEAS

A região de governo das Baixadas Litorâneas tem em tempos pretéritos e no presente 
vivenciado constante jogo de forças entre sedes municipais e distritos, não apenas de representantes 
governamentais entre si, mas principalmente através de grupos sociais compostos por moradores 
que se veem prejudicados pelo descaso do poder público, organizando-se assim para lutar e obter 
poder com a emancipação de seu território e possibilidade de gerir recursos provenientes do setor 
petrolífero.

A temática das emancipações voltou à tona após a promulgação da Constituição Federal de 
1988, quando “a criação de municípios se intensificou no Brasil, formando um território muito 
mais recortado por unidades políticas locais” (CIGOLINI; CACHATORI, 2012). Para evidenciar as 
causas que levaram ao início dos processos emancipatórios nessa região, é preciso destacar que a 
força da indústria petrolífera na Bacia de Campos, juntamente com a expansão da BR-101, ligando 
a capital ao interior (RIBEIRO; O’NEILL, 2012), foi responsável por alçar as Baixadas Litorâneas 
a um novo patamar econômico, fazendo com que diversas economias municipais passassem a se 
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basear em atividades relacionadas ao petróleo. Porém, apesar de o início das atividades datar da 
década de 1970, Morais (2010, p. 252) aponta que: 

somente a partir da década de 1990 a região assumiu um papel de relevância nacional. A 
atividade petrolífera despontou como motor propulsor da economia regional, assumindo um 
importante papel nos índices econômicos fluminenses. (MORAIS, 2010, p. 252)

Os crescentes repasses, porém, não eram distribuídos de forma satisfatória na forma de 
investimentos dentro de diversos municípios, o que gerou o início dos descontentamentos internos, 
pois segundo Morais (2010),

sedes distritais distantes das cidades se viam excluídas no que diz respeito ao repasse dessas 
receitas. Isso aconteceria porque os núcleos urbanos concentravam tais receitas, não as 
repassando aos distritos mais isolados. (p. 247)

Nesse contexto, emergem as disputas territoriais entre sedes municipais e distritos que, 
por sua localização privilegiada, eram responsáveis pela maior parcela de royalties e participações 
especiais recebidos. Tais disputam tiveram como resultado nas Baixadas Litorâneas a fragmentação 
territorial, com as emancipações de Rio das Ostras e Armação dos Búzios na década de 1990.

O então distrito de Rio das Ostras viu a possibilidade de crescimento populacional e econômico 
a partir da instalação da Petrobrás em Macaé, o que além de levar para a região recursos diretamente, 
ainda proporcionou de forma secundária a expansão turística para a Região dos Lagos. Informações 
quantitativas obtidas ajudam a compreender o papel da emancipação para a liberdade de crescimento 
do município, já que desde sua emancipação político-administrativa, que ocorreu em 10 de abril 
de 1992, seu crescimento populacional é considerado o maior do interior do Estado, cerca de 10% 
ao ano (CENSOS DEMOGRÁFICOS, 2000-2010).

Armação dos Búzios, por sua vez, sempre despontou no estado como excelente destino 
turístico, tendo este atrativo explorado sucessivamente pelas administrações municipais de Cabo 
Frio, o que não vinha acompanhado de investimentos para a melhoria de serviços básicos. Apesar 
disso os poderes institucionalizados trabalharam incessantemente para a valorização imobiliária 
no distrito, beneficiando as camadas mais abastadas, em detrimento da população local, que via 
o custo de vida se elevar. Com isso, a parcela populacional menos beneficiada promoveu o início 
das reivindicações por respeito e autonomia, que culminaram na emancipação no ano de 1995.

Após mais de duas décadas, ambos os municípios seguem destacando-se quanto ao recebimento 
de receitas vindas do setor petrolífero (TABELA 1, página a seguir), o que, ao menos no âmbito 
econômico, mostra ter sido compensatório todo o esforço para tornarem-se independentes. 

Estes dois exemplos são elucidativos quanto ao prejuízo que muitos distritos tem enquanto 
estão “presos” aos municípios de origem, não apenas quanto ao seu desenvolvimento econômico, 
mas principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento social, com a transformação das verbas 
petrolíferas em benefício real para suas populações, que frente ao descaso ficam horrorizadas ao 
perceber o destino obscuro que muitas vezes é dado a estas receitas. Tomando como exemplo os 
casos de sucesso na região, nos últimos anos ressurgem as reivindicações por autonomia territorial, 
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novamente tendo como recorte Casimiro de Abreu e Cabo Frio, nesse novo cenário com as propostas 
de emancipação partindo dos distritos de Barra de São João e Tamoios, respectivamente.

TABELA 1 - Distribuição dos royalties no Estado do Rio de Janeiro (2007-2011 / R$ milhões)
MUNICÍPIO 2007 2008 2009 2010 2011

Campos dos Goytacazes 386.812 559.005 419.628 482.061 559.270

Macaé 289.542 406.961 294.572 356.017 410.494

Cabo Frio 116.805 144.061 95.662 119.183 142.625

Rio das Ostras 116.009 162.045 117.771 135.027 164.828

Quissamã 77.686 101.086 65.922 72.561 78.899

Rio de Janeiro 60.364 66.221 44.734 59.716 75.700

Angra dos Reis 51.988 87.901 66.117 82.904 83.842

Niterói 46.668 50.914 33.957 41.932 63.728

Casimiro de Abreu 44.920 56.882 39.162 48.114 61.358

Armação dos Búzios 41.949 56.152 36.188 43.859 50.326

Total estadual 1.735.204 2.477.092 1.872.103 2.233.055 2.654.051

Fonte: Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

Há em Barra de São João uma vontade popular para que o distrito repita o ocorrido com o 
município vizinho e conurbado, Rio das Ostras, e emancipe-se de Casimiro de Abreu. Em recente 
pesquisa de campo realizada no distrito, foi possível perceber a uniformidade da população residente 
(nas mais variadas classes sociais e faixas etárias) em seu discurso revoltoso. Porém, chamou 
atenção nas proposições formuladas pelos moradores a divergência de opiniões, pois muitos deles 
querem além da fragmentação de seu território em relação a Casimiro de Abreu, a fusão com Rio 
das Ostras, já que este município apresenta crescimento populacional e econômico expressivo e 
por isso é dotado de maiores ofertas de comércio e serviços, por exemplo.

Porém, na mesorregião estudada, este não é o único caso, visto que Tamoios, um distrito 
de Cabo Frio, aguarda, desde 2010, a realização de plebiscito para decidir sobre uma possível 
emancipação. Bem como Barra de São João, Tamoios é responsável pela maior parte das receitas 
vindas do setor petrolífero recebidas por seu município (mais de 50%). Através de breve pesquisa 
na internet é possível encontrar diversos movimentos populares organizando-se pela emancipação. 
Chamam a atenção práticas propostas por alguns desses grupos, como a transferência do título 
eleitoral da sede municipal para o distrito, buscando maior peso político, tática divulgada pelo 
grupo “Tamoios- emancipação: Nós queremos!”. Estabelece-se então um verdadeiro confronto 
entre o poder municipal institucionalizado e população e grupos políticos distritais para o controle 
destes territórios tão importantes economicamente aos municípios fluminenses em questão.

Como ficou explícito, é necessária a realização de uma reflexão entre a relação de território e 
divisão “para entender a criação de municípios no Brasil, já que implica numa concepção jurídico-
política do território” (CIGOLINI, 2009), pois “as divisões e subdivisões territoriais, através da 
conformação dos Estados, municípios e outras configurações, não são apenas uma moldura, um 
dado passivo, mas constituem um elemento ativo do quadro de vida”. (SANTOS, 2002, p. 34).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Rio das Ostras, populacionalmente (maior taxa geométrica de crescimento do estado entre 
2000 e 2010), e Armação dos Búzios, com seu potencial turístico, apresentam-se como municípios 
de destaque na mesorregião onde estão inseridos, servindo ainda como espelhos para outros 
distritos que, atualmente, se veem também prejudicados por suas sedes municipais.

Os resultados obtidos pelos municípios analisados nesta pesquisa podem servir futuramente 
como argumento para localidades como Barra de São João e Tamoios, que se manifestam 
contrariamente à ausência de investimentos do poder público em seu território, iniciando 
movimentos em busca de autonomia.

Cabe a nós pesquisadores observar os desdobramentos deste fenômeno, para que posteriormente 
haja a compreensão dos aspectos envolvidos nesta “queda de braço” que ocorre entre municípios 
que desejam os royalties do petróleo.
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O (IN)VISÍVEL NA PRODUÇÃO DOS ESPAÇOS DA MODERNIZAÇÃO 
PORTUÁRIA NO BRASIL

THE (IN)VISIBLE IN PRODUCTION OF PORTUARY SPACES IN BRAZIL
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RESUMO. A configuração do espaço portuário no Brasil aponta para a redefinição da posição dos portos públicos e 
privados com destaque para o papel da logística neste processo. Associa-se à modernização portuária ocorrida nas 
últimas décadas no país, um conjunto de leis que tomam a logística como uma racionalidade fundante de novas formas 
de ordenamento do espaço. Revela-se um desenho espacial que espelha os novos marcos legais para o setor portuário 
no Brasil, mas ainda mais importante, os lugares ocultos da lei, indicando a importância da análise pela geografia 
política das relações entre o legal e o espacial, reconhecidos em seu entrelaçamento mútuo que afeta profundamente 
a organização mundial. Recorremos à Geografia Crítica Legal que nos oferece um caminho metodológico para 
compreendermos o legal e o espacial, reconhecidos como constitutivos um do outro, e a visibilidade e a invisibilidade 
da lei no espaço. Nosso objetivo é contribuir, a partir da compreensão da relação entre o legal e o espacial, para as 
reflexões que tratam da relação porto cidade no Brasil.

palavras chave. Lei, Espaço portuário, Logística.

ABSTRACT. The configuration of port space in Brazil aims to redefine the position of public and private ports with 
emphasis, in this process, on the role of logistics. A set of laws that considers logistics as rationality for new forms 
of spatial planning is associated to port modernization that has given place in recent decades in Brazil. From that 
discovers a spatial design that mirrors the new legal framework in Brazilian port sector, but more importantly, the 
hidden places of the law, indicating the importance of analyzing the relationship between the legal and the space 
by political geography, recognized in his mutual entanglement that profoundly affects the world organization. We 
appeal to Legal Critical Geography that offers us an methodological approach to understand the legal and spatial 
recognized as constitutive of each other, and the visibility and invisibility of law in space. Our goal is to contribute, 
from the understanding of the relationship between the legal and the spatial, with reflections that considers the 
relationship between port and city in Brazil.

KeyWords. Law, Space, Ports, Logistic.

APRESENTAÇÃO

Atendendo aos clamores do empresariado e de outros segmentos da sociedade pela redução 
do “Custo-Brasil”, o governo brasileiro empenhou-se em aprovar uma Lei que colocasse os portos 
brasileiros em condições de competitividade com os principais portos mundiais. No início dos 
anos 1990, este setor conservava praticamente as mesmas condições administrativas e técnicas 
vigentes no Brasil desde a década de 1940, contexto que favoreceu a aprovação da Lei nº.8.630, 
em 1993, a qual se constitui como um importante marco legal-institucional que regulava o setor 
portuário no Brasil. Apesar do peso das transformações advindas da implementação da Lei de 
1993, algumas modificações ainda eram desejadas pelos principais atores envolvidos, direta e 
indiretamente, com esta atividade, o que foi, parcialmente, alcançado em 2013 com a aprovação 
da Lei nº.12.815 a qual modifica e substitui a Lei de 1993 e outras Leis e Decretos que tratavam 
da exploração das atividades portuárias.

AS ESCALAS DE GESTÃO DAS POLÍTICAS TERRITORIAISEIXO V
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Sob o efeito das imposições da navegação internacional, os portos brasileiros teriam que 
se adaptar ao tamanho e capacidade de carga dos navios e às necessidades postas pelo uso de 
contêineres dentre outros aspectos que implicavam na modernização dos equipamentos portuários, 
na demanda por canais de navegação com maior profundidade de calado e no surgimento de 
instalações destinadas a agilizar as operações de transporte e transferência das cargas (portos 
secos, terminais multimodais etc).

A Lei de 2013 e suas antecessoras tinham como preceito básico estas condições, vindo 
a se constituir como marcos legais para o setor. Nelas a ênfase recai sobre a superação dos 
limites administrativos e técnicos, concentrando-se na privatização da operação portuária, com 
ampliação das concessões para instalação de terminais de uso privativo, TUP, na modernização 
dos equipamentos, com ênfase na capacitação das instalações portuárias para o transporte de 
carga unitizada (principalmente contêineres), na redefinição dos esquemas de contratação de 
mão de obra, proporcionando a redução do poder dos sindicatos de trabalhadores portuários, e no 
reposicionamento dos portos como nós de redes logísticas articuladas às escalas regional, nacional e 
internacional (RODRIGUES, 2007), com impactos sobre a sua relação com a escala local. Os principais 
efeitos destas leis podem ser observados na redução do volume de trabalhadores portuários dos 
quais é exigida maior qualificação, na redução do tempo para embarque e desembarque de cargas 
e na rápida ampliação do número de TUP no Brasil, com implantação de Complexos Portuários 
que integram as atividades portuária, industrial e de serviços.

Os elevados investimentos exigidos a partir da implementação do novo marco legal no setor 
são justificados pela criação de grandes volumes de emprego, elevação do PIB municipal e atração de 
novas atividades produtivas. Contudo, vislumbra-se, a partir deste contexto, dentre outros impactos 
considerados negativos, um cenário de limitados ganhos para os municípios contemplados por 
estes investimentos (RODRIGUES & LEMOS, 2014), sobretudo se considerarmos a melhoria em 
alguns indicadores de qualidade de vida da população local. Tal cenário colabora para a confirmação 
nossa tese de que, desde algumas décadas, caminhamos para a redefinição da relação porto-cidade 
marcada pelo crescente afastamento entre a cidade e porto no Brasil.

Nossa hipótese para explicar tal redefinição se assenta sobre a ideia central de que os 
portos, em geral, e, em particular, os Complexos Portuários instalados e em construção no Brasil, 
apresentam limitações em relação à capacidade de fortalecimento da sua relação com a cidade. Tal 
limitação estaria relacionada ao papel de nós centrais de redes logísticas multiescalares atribuído 
aos portos estabelecendo-se outra natureza de configuração territorial distinta daquela resultante 
da clássica relação cidade-porto, com impactos sobre sua capacidade para transformarem-se em 
vetores de valorização da economia e da sociedade locais.

Coloca-se, assim, como objeto da análise apresentada neste artigo a relação entre a Lei de 
Modernização Portuária e o espaço portuário no Brasil, ou melhor, entre a lei e a ordem territorial 
estabelecida a partir de uma racionalidade logística. Na análise das questões que envolvem a relação 
entre a logística e a modernização portuária no Brasil, buscamos, com o auxílio da Geografia 
Crítica Legal, respostas a algumas questões: Quem produz a visão legal sobre o setor portuário 
no Brasil? Quem e o que está sendo considerado pelas Leis que afetam este setor? Quem e o que 
são tornados (in)visíveis na articulação entre a Lei e o espaço político?
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Neste artigo, nossa ênfase recai sobre os projetos de modernização portuária contidos na 
agenda pública, o que não significa que apenas a visão do Estado seja importante no âmbito da 
Geografia Crítica Legal. Ao contrário, pretendemos a partir da compreensão dos arranjos de poder 
envolvidos na relação entre a lei e a geografia, indicar os limites postos à participação da sociedade 
civil nos marcos dos arranjos legais produzidos pelo Estado brasileiro para o setor portuário nas 
últimas décadas.

A CONTRIBUIÇÃO DA GEOGRAFIA CRÍTICA LEGAL

Numa tentativa de contribuir com as discussões sobre a relação cidade-porto no Brasil 
buscamos nas reflexões da geografia crítica legal caminhos teóricos que nos ajudem a compreender 
os imperativos sobre a organização do território do que Bertha Becker (2007) denominou como 
racionalidade logística, referência para as leis destinadas à modernização portuária.

Ainda pouco difundida no Brasil, a geografia crítica legal se apoia em considerações sobre 
a relação entre a lei e o espaço, conforme enunciado por Lima (2014, p. 2) com referência à 
contribuição de Nicholas Blomley:

“a) a lei e o espaço são vistos ambos como socialmente produzidos e socialmente producentes; 
b) o espaço, ou mais apuradamente, a espacialidade, é visto tanto como produtor da lei, como 
produzido, em parte, pela lei; c) este processo é reconhecido como profundamente implicado com 
as relações de poder, dada a importância da lei para a resistência e para a dominação; d) e como 
consequência, a lei é reconhecida como de crucial importância para a geografia”. 

O legal e o espacial, segundo David Delaney (2010:7-8), podem ser entendidos como 
mutuamente constitutivos e constitutivos das estruturas e experiências de poder. Os termos de 
sua constituição afetam, desse modo, profundamente o mundo como ele é. Isto é incontestável, 
não obstante a compreensão do seu entrelaçamento permaneça vaga. Devemos considerar, como 
proposto por Delaney (2010, apud STRAMIGNONI), não somente como a lei está em todo lugar no 
espaço, mas como e principalmente mais radicalmente, como o espaço está em todo lugar na lei.

O autor nos oferece um neologismo produtivo, a nomosfera que se refere aos ambientes 
culturais-materiais que são constituídos pela materialização recíproca do “legal”, da significação 
legal do “socioespacial”, ou melhor, a conjuntos extensos de espaços legais dentro e através dos 
quais vidas são vividas.

Explorar a espacialidade da lei é, assim, de acordo com Delaney (2010, apud HOGG), um 
caminho para subverter suas reivindicações espaciais de objetividade, generalidade e soberania e 
reconhecer a sobrevivência de outras ordens legais e outras possibilidades legais. 

A lei pode ser entendida não apenas como um conjunto de controles operativos, mas também 
como um repertório de significados culturais e políticos através dos quais os cidadãos podem 
negociar e interagir entre si. (...) A lei deve ser vista tanto como uma arena na qual competitivos 
valores, práticas e significados são disputados quanto o meio pelo qual certos significados e 
relações sociais tornam-se fixadas e naturalizadas, seja de modo opressivo ou potencialmente 
empoderador. (...) Um dos focos de interesse [dos geógrafos] é a análise do modo pelo qual a 
ação e a interpretação legal produzem certos espaços. (Blomley, 2008:156, apud Lima, 2014)
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Outra importante contribuição da geografia crítica legal é encontrada no trabalho de Irus 
Braverman (2011) que, partindo da ideia de que o modo particular como a lei vê o espaço se traduz 
na produção desse espaço, propõe a análise dos “lugares ocultos da lei”. Para Braverman (2011, 
p. 1) a visibilidade e, talvez ainda mais importante, a invisibilidade da lei no espaço é fortemente 
alinhada aos arranjos do poder, devendo a investigação sobre a relação entre a lei e a geografia, 
o legal e o espacial, se ocupar de algumas questões principais: quem produz a visão legal, quem 
e o que está sendo visto pela lei e quem e o que são tornados invisíveis nestes espaços geolegais.

Deve-se considerar, segundo Braverman (2011, p. 19) a dupla visão da lei: primeiro, a lei 
governa através da visibilidade dos espaços físicos; segundo, a lei utiliza está visibilidade conspícua 
para tornar sua própria presença invisível. Os arranjos legais aparecem, desse modo, como naturais 
ou mecânicos, como inevitáveis e até mesmo invisíveis. Os espaços vistos como terrenos vazios e 
estáticos são transformados em ferramenta útil para a promoção de projetos ideológicos expressos 
na lei e materializados espacialmente.

Depreende-se destas proposições uma perspectiva de análise, apoiada na geografia crítica 
legal, pela qual consideraremos a constituição mútua do legal e do espacial e a (in)visibilidade da 
lei no espaço como base para a análise da organização do espaço portuário no Brasil a partir da 
implementação das leis de modernização portuária.

A RACIONALIDADE LOGÍSTICA NOS ARRANJOS LEGAIS DO ESPAÇO PORTUÁRIO 
BRASILEIRO

Algumas pesquisas anteriores nos levaram à conclusão de que o afastamento entre o porto e 
a cidade estaria relacionado ao (re)posicionamento dos portos como nós centrais de redes logísticas 
(RODRIGUES & LEMOS, 2012). Como já demonstrado por Becker (2007, p. 269,273), a logística 
permite às corporações “gerar em tempo rápido e ampla escala grandes territórios corporativos 
que tendem a incorporar, submeter ou excluir os territórios de grupos sociais menos poderosos” e 
que podem “interligar locais distantes e ignorar as cercanias, transgredir fronteiras institucionais 
e administrativas típicas e romper concepções hierárquicas tradicionais”.

As redes logísticas estabelecem, assim, um tipo particular de conexões que configurariam um 
território descontínuo ou território-rede (SOUZA, 1995; HAESBAERT, 2004), onde se produzem 
dinâmicas que ignoram ou sobrepassam a escala local. 

Talvez seja esta a grande novidade de nossa experiência espaço-temporal dita pós-moderna, 
onde controlar o espaço indispensável à nossa reprodução social não significa (apenas) controlar 
áreas e definir “fronteiras”, mas, sobretudo, viver em redes, onde nossas próprias identificações 
e referências espaço-simbólicas são feitas não apenas no enraizamento e na (sempre relativa) 
estabilidade, mas na própria mobilidade. [...] Assim, com uma maior carga imaterial, ou mais 
propriamente, combinando de forma muito mais complexa o material e o imaterial, as redes 
contemporâneas, enquanto componentes dos processos de territorialização configuram 
territórios descontínuos, fragmentados, superpostos, bastante distintos da territorialização 
dominante na chamada modernidade clássica. (HAESBAERT, 2004, p. 78)

Tomando como pressuposto de nossa análise o argumento da sobrepassagem da cidade pelo 
porto buscamos identificar a logística como a racionalidade constitutiva de uma configuração 
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territorial expressa nas leis destinadas à modernização do setor, como expresso na Lei 12.815, 
de 2013: “Ao poder concedente compete: elaborar o planejamento setorial em conformidade com 
as políticas e diretrizes de logística integrada”.

Cabe destacar que as diretrizes estabelecidas para o setor portuário articulam-se a orientações 
mais gerais presentes, por exemplo, no Plano Nacional de Logística e Transportes, PNLT, elaborado 
pelo Ministério dos Transportes, em 2007, cujo objetivo principal diz respeito à superação de 
falhas na cadeia logística.

Tendo como finalidade a adequação dos portos brasileiros às demandas do comércio 
internacional organizado, desde as últimas décadas do século XX, em redes globais, as leis de 
modernização portuária incorporaram os princípios da logística empresarial à organização do 
setor no país. Estas medidas traduzem, na prática, a busca pela adequação da infraestrutura de 
transportes, mas, sobretudo da atividade portuária, segundo uma tendência denominada de 
Internacionalismo Portuário. Os espaços portuários, que representam o essencial das infraestruturas 
de transporte marítimo, tiveram que se adaptar a mudanças, especialmente com relação ao 
tamanho e capacidade de carga dos navios, à automação das operações e à unitização das cargas 
(conteinerização principalmente). Surgem terminais multimodais (destinados à transferência rápida 
entre diferentes modais de transporte) e estações aduaneiras interiores (dedicadas a alfandegagem 
das cargas fora da área do porto) e expandem-se as retroáreas (ocupadas com atividades de serviços 
e com a estocagem de contêineres).

A concepção dos espaços portuários como áreas de trânsito rápido de produtos ganha posição 
de destaque no cenário internacional, servindo como referência para pensarmos a visibilidade da 
lei no espaço como proposto por Braverman (2011). O que conta é a seleção de veículos e de vetores 
para garantir o movimento perene – envolvendo o controle do tempo presente e futuro – a seleção 
de lugares a ele subordinados, constituindo-se as redes logísticas como um vetor fundamental da 
reestruturação dos territórios, a ossatura do território (BECKER, 2007).

Os arranjos legais destinados à modernização portuária apresentam-se, desse modo, como 
nos mostra Braverman (2011), como inevitáveis, visíveis e invisíveis. Inevitáveis, no sentido 
de que não restaria alternativa ao país a não ser aquela posta pelo chamado Internacionalismo 
Portuário. Visíveis, pois expressas na organização dos espaços portuários mundiais. Invisíveis, pois, 
embora apresentados como uma necessidade nacional, atendem a demandas de grupos específicos, 
deixando pouco ou nenhum espaço à consideração das proposições de amplos seguimentos da 
sociedade brasileira.

Para exemplificar esta questão, apresentamos uma breve análise de estudos elaborados pela 
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, FIRJAN1, os quais nos ajudam a confirmar 
essa ideia. Os projetos FIRJAN, entidade privada que exerce forte influencia na definição de 
políticas territoriais para o estado do Rio de Janeiro (BELOCH & FAGUNDES, 1997; BATISTA, 
2006), apontam a importância deste estado como um nó central da logística de transportes em 
escala regional e nacional, sendo recomendada a ampliação dos investimentos destinados ao setor 
portuário (RODRIGUES & LEMOS, no prelo).

1 Selecionamos para este artigo os seguintes trabalhos organizados pela FIRJAN: “Infraestrutura de Longo Alcance para o Desenvolvimento 
Sustentado”, de 1997; “Mapa do Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro”, de 2006; “Decisão Rio: investimentos 2013-2014”.
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Projetos desenvolvidos por entidades privadas, a exemplo da FIRJAN, têm servido como 
referência para a definição de novos marcos legais no país, incluindo aqueles produzidos para 
o setor portuário. As leis de modernização portuária foram estruturadas segundo o princípio 
de que, com o estímulo à implantação de novos empreendimentos e a expansão/modernização 
daqueles já existentes, os portos e sua rede logística poderiam efetivamente se constituir como 
um importante vetor para o desenvolvimento econômico do país.

Os argumentos apresentados até o momento nos permitem pensar respostas às questões 
indicadas na introdução deste trabalho. Ressalta-se a participação destacada de organizações 
privadas, a exemplo da FIRJAN e de redes de empresas internacionais (internacionalismo portuário), 
na construção de uma visão de espaço portuário integrado a redes logísticas articuladas em escala 
global.

Os marcos legais para o setor portuário no Brasil refletem a consideração da logística como a 
racionalidade dominante na organização do espaço e, como consequência, a realização, inevitável, 
de investimentos destinados à modernização, segundo padrões internacionais, das áreas portuárias. 
Contudo, diante da incapacidade dos atores locais para se articular à nova dinâmica portuária, 
impõe-se uma ordem espacial marcada pela sobrepassagem das localidades, tornando invisíveis 
estes espaços e seus habitantes.

Frente à incerteza de quem controla os sistemas logísticos e aos riscos sociais a ele inerentes, 
a parceria de todos os atores envolvidos no processo de desenvolvimento – inclusive os 
planejadores – torna-se essencial para estabelecer limites e influir na direção desse processo 
no sentido democrático, implicando em grande esforço de criatividade e redefinição do papel 
do Estado. (BECKER, 1993, p. 61)

Ressalta-se ainda, segundo Becker (1993), que a logística é considerada como uma noção 
essencialmente econômica - um dispositivo técnico de gestão combinada dos estoques e dos 
fluxos que assegura a boa circulação dos objetos materiais, contribuindo para o aumento do poder 
das empresas privadas no controle das redes logísticas no Brasil, sendo de se esperar um grave e 
indesejável agravamento das desigualdades espaciais.

(...) toma-se como premissa para as políticas territoriais no Brasil, a necessidade de estabelecer 
compatibilizações e termos de diálogo entre, de um lado, as demandas sociais e o imperativo 
de justiça de superação da exclusão social e, de outro lado, o crescimento econômico e os 
imperativos da competitividade no mundo globalizado. Trata-se, portanto, de uma questão 
geopolítica – de distribuição do poder no território – cuja decisão antecede o planejamento, 
a gestão e o ordenamento. Questão que não é trivial, considerando as possibilidades efetivas 
de ação do Estado frente às forças hoje dominantes. (BECKER, 2007, p. 269)

Não se trata aqui de uma recusa pura e simples do proposto nas leis de modernização portuária 
no Brasil, mas de uma tentativa de contribuir para a ampliação do escopo intelectual que nos 
permite refletir sobre a produção do espaço portuário no país. O caso do porto de Itajaí, ressaltado 
por alguns autores como exemplo de interação porto-cidade (GOULARTI FILHO, 2008), pode se 
revelar como uma alternativa possível, aproximando-se do proposto por Lessa (2001) para quem 
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o porto poderia ser transformado em viés para a valorização produtiva dos territórios mediante 
a instalação de atividades que agreguem valor aos produtos em circulação na rede logística.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sob a influência do internacionalismo portuário, a modernização do setor no Brasil aponta 
para a opção por um tipo de porto que estabelece uma natureza de configuração territorial 
distinta daquela resultante da clássica relação cidade-porto. Vislumbra-se um espaço portuário 
cuja organização está profundamente ligada ao estabelecimento de redes logísticas internacionais 
que têm nos portos seus nós centrais e para o qual a vida cotidiana da cidade e de seus habitantes 
não tem maior importância.

Para a compreensão da relação entre a Lei de Modernização Portuária e a ordem territorial 
estabelecida a partir de uma racionalidade logística no Brasil, recorremos às contribuições da Geografia 
Crítica Legal. As proposições de alguns de seus principais autores nos ajudam a compreender como 
a organização do espaço portuário relacionada às imposições do internacionalismo portuário, 
se impõe como lógica na formulação dos marcos legais que estabelecem as orientações para a 
consolidação dos portos como nós de redes logísticas no Brasil. E, ainda, como esta relação se 
torna (in)visível no espaço.

Como já indicado nosso objetivo principal é o de compreender a natureza da inserção do 
porto em seu meio, contribuindo para o reconhecimento dos limites à participação da sociedade 
civil nos marcos dos arranjos legais para o setor portuário.

Estas considerações são uma primeira tentativa de aproximação às proposições da Geografia 
Crítica Legal quanto à constituição mútua do legal e do espacial e à (in)visibilidade da lei na 
organização do espaço portuário brasileiro a qual pretendemos aprofundar em trabalhos futuros.
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RESUMO. É no contexto da descentralização pós-1988 que a federação brasileira presenciou a multiplicação/diversificação 
das experiências dos Consórcios Públicos Intermunicipais (CPIMs). A institucionalização desses arranjos colaborativos, 
a partir da Lei 11.107/05 e do Decreto 6.017/07, torna esses indicativos constitucionais mais comuns/presentes no 
território, principalmente em decorrência de três fatores: 1) políticas verticalizadas - estaduais/federais - voltadas 
para o fortalecimento/implantação desses arranjos políticos, como forma de ampliar o quadro da descentralização 
político-administrativa na escala municipal; 2) interesse da escala local em formar redes de colaboração, frente aos 
desafios da gestão municipal posta pela CF/88; e 3) normatização dos instrumentos jurídicos, que garantiram uma 
maior estabilidade e confiança nos acordos celebrados entre as partes envolvidas; os consórcios passam a adquirir a 
personalidade jurídica, deixando de ser meros acordos de colaboração para se tornarem acordos jurídicos. Em suma, os 
CPIMs vêm se tornando uma resposta aos desafios da eficiência e eficácia da gestão municipal, o que poderá resultar 
numa melhor governança dos recursos na escala regional e microrregional. O que, de certa forma, torna salutar 
construir uma investigação mais detalhada da espacialização desses arranjos sobre a dimensão política e territorial 
brasileira. Desta maneira, objetivamos construir um arcabouço analítico dessas experiências, de modo a conduzir uma 
reflexão sobre a sua espacialidade no contexto brasileiro. Para tal, recorremos metodologicamente a dois vieses: a) 
fizemos o levantamento estatístico dessas experiências junto ao banco de dados da MUNIC/IBGE e, em alguns casos, 
recorremos as informações disponíveis no Observatório Federalismo e nos consórcios públicos brasileiros (nesse caso 
de forma complementar aos dados MUNIC); b) como forma de estabelecer uma análise comparativa, traçamos um 
quadro analítico, síntese dos distintos contextos institucional/regional dos CPIMs no Brasil; para isso, recorremos 
à literatura que retratava uma análise significativa de alguns estudos de casos na escala nacional e regional. Assim, 
podendo extrair uma visão mais concreta desse fenômeno na escala nacional. Nessa direção, centramos o artigo na 
análise da dimensão político-territorial dos CPIMs na escala nacional, como forma de obter um grau mais detalhado 
e concreto dessas experiências, que vêm avançando e encontrando um terreno muito fértil no campo político, ao 
longo das heterogeneidades municipais.

Palavras-chave. Consórcio Público Intermunicipal, Descentralização, Gestão municipal. 

ABSTRACT. It is in the context of post-1988 decentralization that Brazilian federation witnessed the multiplication/
diversification of Public Consortia (CPIMs) experiences.  Institutionalization of these collaborative arrangements, from 
the Law 11.107/05 and Decree 6.017/07, makes these constitutional indicatives more common/present in the territory, 
mainly due to three factors: 1) vertically integrated policies - state/federal - aimed at strengthening/establishment 
of these political arrangements as a way to expand the framework of political and administrative decentralization 
at the municipal level; 2) the local scale interest in forming collaborative networks, facing the challenges posed by 
the municipal administration CF/88; and 3) regulation of the legal instruments that ensured greater stability and 
confidence in the agreements between the parties involved; consortia shall acquire legal personality, no longer mere 
collaboration agreements, to become legal agreements. In short, CPIMs have become an answer to the challenges 
of efficiency and effectiveness of municipal management, which may result in better governance over resources in 
regional and micro-regional scale. Somehow, that makes it salutary the building of a more detailed investigation 
of the spatial distribution of these arrangements on Brazilian political and territorial dimension. In this way, we 
aim to build an analytical framework of these experiences in order to lead a reflection on spatiality in the Brazilian 
context. To this end, we resort to two methodological biases: a) did the statistical analysis of these experiences with 
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the database MUNIC/IBGE and, in some cases, the information available at the Observatório Federalismo and in 
Brazilian public consortia (in this case In this way, we aim to build an analytical framework of these experiences in 
order to lead a reflection on spatiality in the Brazilian context complementarily to MUNIC data) data were used; b) 
as a way to establish a comparative analysis, an analytical framework is presented, which summarizes the different 
institutional/regional contexts of CPIMs in Brazil; for that, we turn to literature that portrayed a meaningful analysis 
of some case studies on national and regional level, thus, being able to draw a more concrete view of this phenomenon 
on the national scale. In this direction, we focus on the analysis of the article politico-territorial dimension of CPIMs 
in national scale, in order to get a more detailed and concrete level from those experiences, which are coming forward 
and finding a very fertile ground in the political field, along the local municipal heterogeneities.

Keywords. Public Inter-municipal Consortium, Decentralization, Municipal Management.

INTRODUÇÃO

As marcas da heterogeneidade política, social e econômica que caracterizam o Brasil, de certa 
forma cômoda a espacialização das experiências de consorciamento intermunicipal num patamar 
muito mais complexo do que aqueles observados em outras partes do globo. Assim, como explicar 
a formação, a distribuição das suas (ir)regularidades e até mesmo a motivação de sua proliferação 
nas últimas décadas nas diferentes regiões do país? Certamente, encontra-se nessas questões um 
ponto desafiador para a explicação/entendimento da problematização do fenômeno.

Sobre essa questão, não é aleatório que Santos e Silveira (2008) direcionem o entendimento 
do Brasil, no início do século XXI, para as suas raízes históricas, pois, segundo os autores, a 
história do território brasileiro constitui-se ao mesmo tempo na soma e na síntese da sucessão 
de seus acontecimentos na escala regional, ou seja, os efeitos da inércia e da heterogeneidade que 
conformam o país se colocam como pauta da explicação do presente e do futuro.

Num Estado onde a complexidade é a palavra chave para o entendimento das relações sociais 
presentes, a materialização dos Consórcios Públicos Intermunicipais (CPIMs) adquire um contorno 
político-institucional de interesse peculiar, pois, para a nova classe política que nasce ou que se (re)
inventa num movimento cíclico de renovação e/ou perpetuação das oligarquias regionais, esses 
arranjos interinstitucionais podem aparecer como meros adornos para justificar ou esfumaçar o 
discurso de gestão de um modelo democrático, colaborativo e participativo. 

Desta forma, quando pretendemos analisar as experiências de consórcios intermunicipais 
no território brasileiro, objetivamos, em síntese, na realidade, construir um quadro analítico 
[sistêmico] do padrão das (ir)regularidades espaciais dos acontecimentos, evidenciando assim 
a escala de seus acontecimentos, na intenção de revelar as singularidades do objeto em estudo, 
assim como suas nuances ímpares na forma como os mesmo vêm sendo geografizados sobre o Brasil 
plural.  Entrementes, descartamos a hipótese de que haja um mesmo “remédio ou receita”, pois, 
embora possa ser visto como solução para os mesmos problemas, num país de heterogeneidades 
históricas, esse “remédio ou receita” tem que ser adaptado/modificado aos padrões municipais e 
regionais, como uma forma de atender as suas demandas e especificidades. 
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O CENÁRIO INSTITUCIONAL NAS DÉCADAS DE 1980–1990

Embora o fenômeno do consorciamento intermunicipal adquira uma tímida, porém significativa 
relevância na agenda política brasileira, principalmente no espaço temporal pós-constituinte, 
sendo intensificada posteriormente à promulgação dos instrumentos de regulamentação nos anos 
2000, observa-se no caso brasileiro que as primeiras experiências locais/regionais de Consórcios 
Intermunicipais (CIMs) foram registradas a partir de 1983, no estado de São Paulo, na época do 
recém-eleito (democraticamente) governo de Franco Montoro.

Nos termos de Caldas (2007), o governo de Montoro – eleito no processo de redemocratização 
do Brasil – assumiu o poder tendo como base eleitoral o compromisso de criação de novos 
instrumentos que visassem ao encorajamento da participação popular e da descentralização das 
políticas públicas. Nesse âmbito, iniciou-se em São Paulo (1983-1986) uma forte tendência política 
de estímulo vertical na formação de Consórcios Intermunicipais (CIMs).  

Como reflexo dessas ações no período, verifica-se o surgimento de diversos CIMs em múltiplas 
áreas de atuação (processamento e distribuição de alimento, exploração de pedreiras, proteção da 
fauna e flora, central de medicamento etc). Em modos gerais, o governo de Montoro impulsionou a 
criação de consórcios “visando à produção de alimentos para a merenda escolar, hospitais, entidades 
assistenciais e auto-consumo”, dessa forma ampliando a descentralização desses serviços públicos 
(CALDAS, 2007, p. 64).

A partir desses estímulos, verifica-se a multiplicação dos casos de consorciamento 
intermunicipal no interior paulista. Entrementes, como no período não havia uma legislação 
específica que regulamentasse essa forma de cooperação, o governo de Montoro propôs que os CIMs 
fossem estabelecidos como forma de “associações civis de municípios, dotadas de personalidade 
jurídica”. Esse foi um caminho legal encontrado na época – descentralizador – para que a esfera 
local pudesse se associar de maneira legal.

É salutar apontar que, mesmo com o forte estímulo de constituição dos CIMs pelo estado 
de São Paulo, em via de regra, a iniciativa da instauração, em muitos casos, partia dos próprios 
prefeitos, que contavam com o apoio do Governo, principalmente na assistência técnica e financeira 
aos consórcios. O êxito dessa política específica é ratificado ao verificar que no período Montoro 
foram implantados 34 consórcios intermunicipais (CALDAS, 2007). Aqui fica claro que, além da 
ação vertical, há, também, a presença do empreendedorismo local (empreendedor político), que 
enxergava na ação descentralizadora do Estado uma possibilidade de avançar na organização 
e gerenciamento do município de forma a obter ganhos de escala nos variados setores de ação 
dos CPIMs. No período, o interesse na implantação de novos consórcios e na manutenção dos já 
existentes era tão grande que:

A indução externa ao território é perceptível, dado que havia uma Secretaria do Interior e um 
Centro de Estudos e Pesquisa em Administração Municipal (CEPAM), ambas responsáveis 
pela realização de Seminários, pela criação de estruturas administrativas para a gestão 
dos referidos consórcios, pela formatação de convênios com o governo do Estado para a 
realização e desenvolvimento de políticas específicas. Além disso, o Estado estava organizado 
em Administrações Regionais, que faziam o elo entre os interesses locais e as políticas do 
Governo do Estado (CALDAS, 2007, p. 67).
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No caso paulista, fica claro que o avanço na promoção de política pública de incremento dos 
casos de consórcios intermunicipais pode ser explicado por um conjunto de fatores que somam a 
ação vertical (indução por parte do Estado) com a força horizontal (interesse de base local), os quais 
resultaram na otimização das ações horizontais, marcadas pela presença do empreendedorismo 
dos políticos locais. 

Nesse sentido, o papel do empreendedorismo local é identificado quando os agentes da gestão 
municipal vislumbraram na ação vertical a possibilidade de obterem melhores desempenhos em 
suas gestões, ou seja, a combinação do vertical-horizontal favoreceu a formulação de um ambiente 
sinergético no campo da cooperação intermunicipal.  

Já no período pós-constituinte, com a adição da Ementa Constitucional 19 (EC-19/98) – 
que incorporou ao texto da CF/88 a institucionalização das formas de cooperação entre a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios –, identifica-se o aumento das experiências de 
consorciamento intermunicipal. Nesse contexto de alargamento da formação dos CIMs, verifica-se 
que entre abril de 1994 e dezembro de 1998 as ocorrências de CIMs passam de 12 (160 municípios 
consorciados), para 143 CIMs (1.740 municípios consorciados). Num interstício de quatro anos 
após a adição da EC-19/98, houve um aumento significativo dos casos de consórcios no Brasil, 
cerca de 110% no aumento das experiências de CIMs (CALDAS, 2007).

No lastro do aumento exponencial em curto prazo dos CIPMs, durante a década de 1990, 
destaca-se, também, a ação do governo de Minas Gerais no estímulo ao CIMs, principalmente 
na área de saúde, através de transferência de recursos diretos, fornecimento de equipamentos e 
materiais e no apoio técnico e jurídico (ROCHA & FARIA, 2004). 

Fica claro que durante a década de 1990 houve movimentos de estímulo na formação 
de consorciamento municipal, porém de forma localizada nos estados da região sul e sudeste, 
principalmente em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Nesses estados, ocorreu uma convergência 
de interesses para a formulação dos CIMs, em especial os voltados para o setor de saúde, em que 
esses governos atuaram de forma decisiva no incentivo da territorialização dos consórcios. 

Por sua vez, essa peculiar intensificação dos CIMs não ocorreu de maneira homogênea sobre 
o território brasileiro, fato esse que imputou sobre o seu território resíduo histórico-espacial que 
nos revela um quadro distinto e bastante díspar na espacialização dos CIMs, facilmente constatado 
quando comparado à frequência de registros de consórcios intermunicipais no Brasil. 

O CENÁRIO PÓS-REGULAMENTAÇÃO DA LEI DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS (LCP)

No cenário recente, (re)desenhado através da regulamentação da Lei dos Consórcios Públicos 
(LCP), observa-se o avanço dos casos de consorciamento intermunicipal no território brasileiro. 
Praticamente em todas as regiões ocorreu a difusão da participação municipal, nesta forma de 
gestão territorial, porém, ainda bastante heterogêneos e concentrados nas regiões sul e sudeste. 
No período estudado (2001-2011) o registro das experiências dos arranjos cooperativos vem 
mostrando um aumento significativo no número de municípios participantes e na frequência com 
que esses municípios de consorciam. Em média, os municípios brasileiros declaram participar de 
mais de três consórcios (Gráfico 1).
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Gráfico 1 - Brasil: Número de ocorrências (frequência) de Consórcios Públicos Intermunicipais, 2001 -2011.

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa de Informações 

Básicas Municipais 1999 - 2012.

*Os dados de 2011 referem-se ao agrupamento dos casos de consórcios públicos e administrativos intermunicipais.

No que tange à evolução da distribuição dos consórcios intermunicipais, nota-se que as 
regiões sul e sudeste, ao longo do recorte temporal, vêm concentrando esses arranjos de maneira 
considerável. Enquanto regiões como norte, nordeste e centro-oeste demonstram certo aumento 
(oscilante) de experiências na prática de CIMs, no conjunto é constatado que no ano de 2011 essas 
regiões registraram 2.148 casos de CIMs, número semelhante ao da região sul.  No montante 
analisado para o período, a região nordeste caracterizou-se como sendo a que mais multiplicou 
o panorama dos CPIMs. No contexto da federação, o nordeste assinalou entre 2001 e 2011 um 
incremento de 2.683 ocorrências, sendo que no ano de 2011 atingiu 22,6% dos casos de CPIMs. 
Quando comparada com as demais regiões, é interessante notar que a região passou de 697 casos 
em 2001 para 1.542 em 2011, o maior acréscimo entre as regiões brasileiras.

Todavia, ao comparar os dados (Gráfico 1) evidencia-se que, embora seja registrada uma 
tenacidade crescente na frequência dos eventos de consorciamento intermunicipal no Brasil, ainda 
existe uma disparidade na distribuição desses arranjos. Nas regiões sul e sudeste a participação dos 
municípios atinge patamares superiores a 80% (sendo que no sul verifica-se uma média superior a 
90%), índice muito elevado quando nos debruçamos sobre o mesmo fenômeno, mas com realidades 
antagônicas, nas regiões norte e nordeste (Gráfico 2).

Para alguns autores, a explicação dessa irregularidade sobre o território nacional reside em 
parte pelos: 1) fatores históricos e culturais na formação de laços de cooperação e confiança (acúmulo 
de capital social); b) estímulos políticos verticais por parte, principalmente, da esfera estadual em 
fomentar o desenvolvimento da cooperação intermunicipal (de certa forma incide nessa questão o 
fator histórico, pois os estados com maior incidência de CP são aqueles que registram essas práticas 
ainda no período de 1980-1990 e/ou possuem históricos de forte iniciativa de conselhos, redes, 
órgãos colegiados etc); c) a capacidade do empreendedorismo local em vislumbrar a capacidade 
gerencial do consorciamento intermunicipal. 
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Gráfico 2 - Brasil: Percentual de municípios com Consórcios Públicos e/ou Administrativos Intermunicipais, 

segundo as Grandes Regiões e as classes de tamanho da população dos municípios – 2011.

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa de Informações 

Básicas Municipais 2011.

*Os dados de 2011 referem-se ao agrupamento dos casos de Consórcios Públicos e Administrativos Intermunicipais.

Por outro ponto de vista, a disparidade na espacialização se deve em parte pelo somatório 
conjuntural da inércia e do arcaísmo da gestão municipal, pauta que perpetuou-se [e continua]  
por séculos na construção de uma elite oligárquica em boa parte do país. No caso do nordeste, as 
raízes do paternalismo do Estado – representado pelas oligarquias regionais passadas e presentes 
– é uma das principais causas do atraso econômico regional, pelo menos da parte interiorana.

Além dessa característica, também não podemos deixar de sublinhar que a prática dos 
consórcios ainda hoje se configura como arranjo extremamente sofisticado, quando nos deparamos 
com a realidade de boa parte dos municípios; estes atrelados à tradição fundiária, aos baixos níveis 
de participação da sociedade civil, aos baixos níveis educacionais etc. E, finalmente, por de se tratar 
de um episódio relativamente recente para as municipalidades, em especial às nordestinas, que, 
em muitos casos, desconhecem o que são os CPIMs. Deste modo, o Estado tem o papel de relevo 
de  motivar o aumento dessas experiências, principalmente quando desempenha o papel de ator 
multiplicador da prática de cooperação intermunicipal (apoio técnico e financeiro, formação de 
grupos de trabalho, realização de seminários, etc), ou seja, o de desempenhar o papel de inovação 
institucional dessa engenharia colaborativa.

Quando comparamos a existência de consorciamento de forma segmentada, segundo sua 
constituição (público ou administrativo), fica claro que o número de consórcios públicos (CP) é 
superior ao de administrativos, ou seja, após a Lei dos Consórcios Públicos (LCP) houve uma maior 
participação do poder local nesse tipo de gestão. Situação que se justifica, também, em virtude 
de que muitos dos CPIMs atuais tiveram uma experiência pretérita antes da LCP, ocorrendo uma 
migração em sua constituição para o formato de pessoa jurídica aos moldes da LCP. 
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Já a frequência com que os municípios brasileiros vêm participando de algum CP é bastante 
heterogênea, pois quando se analisa o contexto nacional, os municípios do sul e sudeste consorciam-
se em média 6 vezes, ou seja, participam simultaneamente de mais consórcios que a média nacional, 
o que revela, hipoteticamente, uma tradição histórica na prática da cooperação intermunicipal. 

A literatura aponta para a existência de várias formas de cooperação entre os municípios, porém 
a MUNIC (2011) aborda em seu questionário quatro situações de articulações interinstitucionais 
(consórcios públicos/administrativos, convênio de parceria com o setor privado e apoio do setor 
privado ou comunidade). Em relação à participação dos municípios brasileiros em alguma dessas 
articulações, o consorciamento intermunicipal é a prática mais comum, entre as formas pesquisadas 
pela MUNIC (Gráfico 3).

De certa forma, essa ocorrência é explicada, em muitos dos casos, pelos estímulos verticais 
que vêm sendo gerados por parte de muitos governos estaduais, como o caso do nordeste, onde 
os estado do Ceará, Maranhão, Pernambuco e Bahia vêm desenvolvendo ações de fortalecimento 
dessa forma de cooperação em conjunto com os municípios. 

Assim, com base nos resultados auferidos pela MUNIC (2011), constata-se que, dos 5.556 
municípios, 92,8% (4.175) afirmaram fazer parte de articulações interinstitucionais através da 
prática de consórcio, sendo que 73,3% (3.295) se articulavam em consórcio público e 46,2% (2.097) 
em consórcio administrativo (Tabela 1).

Tabela 1 - Municípios que participaram de consórcio público e/ou administrativo – 2011

NATUREZA
UNIDADE DA FEDERAÇÃO

Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

Público 2903 65 546 1170 959 163

Administrativo 679 12 161 271 165 70

Total 3582 77 707 1441 1124 233

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa de Informações 

Básicas Municipais 2011.

Gráfico 3 - Proporção do tipo de articulação utilizada pelos municípios (%) – 2011

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa de Informações 

Básicas Municipais 2011.
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No contexto das formas de realização dos consórcios público e/ou administrativo, 2.903 
municípios participavam de consórcio público intermunicipal; 1.421, de consórcio público que 
contava com a presença do estado; e 964 declararam a participação da União em seus consórcios 
públicos. Especificamente em relação aos consórcios administrativos, 1.519 municípios participavam 
destes com a União; 1.796, com o estado; e apenas 679 municípios participavam de consórcios 
administrativos intermunicipais (MUNIC, 2011). 

Em relação à classe de tamanho da população, as articulações cooperadas são mais intensas nos 
municípios entre 5 mil e 20 mil habitantes (Tabela 2), ou seja, o fenômeno é mais presente justamente 
nos pequenos municípios, os quais mais sentiram impactos com o processo de descentralização. 
Desta forma, os CPs tornam-se uma prática viável de equacionamento das questões administrativas 
locais.

Tabela 2 - Brasil: Ocorrência (frequência) dos casos de Consócios Públicos Intermunicipais por Classe de 

Tamanho da População, 2001 – 2011.  

UNIDADE ADMINISTRATIVA
EXPERIÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS

2001 2005 2009 2011

Até 5.000 hab. 1099 1181 1208 1471

De 5.001 a 20.000 hab. 1881 1970 2674 3005

De 20.001 a 100.000 hab. 948 1081 1601 1893

De 100.001 a 500.000 hab. 159 260 323 401

Mais de 500.000 hab. 65 45 58 65

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa de Informações 

Básicas Municipais 1999 - 2012.

*Os dados de 2011 referem-se ao agrupamento dos casos de consórcios públicos e administrativos intermunicipais.

Quando analisamos a constituição segundo as áreas de atuação dos consórcios (Gráfico 4 e 
Tabela 3), verifica-se que, embora o setor saúde (80,1%) e educação (43,8%) sejam os mais frequentes, 
é perceptível uma avanço linear  das demais áreas. Em suma, vem se notando o interesse municipal 
em participar de mais de uma área de atuação. No caso brasileiro, há uma forte tendência política 
de formação de CPs multfinalitários, que visam ao atendimento da demanda regional.

No contexto regional, observa-se que há  concentração no setor de saúde no sul e sudeste, 
assim como no total dos consórcios públicos/administrativos intermunicipais. Nesse caso, os 
estímulos oriundos do governo de Minas Gerais e Paraná são atrelados à legislação do SUS – que 
prevê o repasse de verbas para os consórcios intermunicipais de Saúde (CIS) –, assim resultaram 
no aumento/concentração dos CIS nas regiões.

A explicação desse elevado registro de consórcios nas regiões brasileiras, notadamente na 
área de saúde, dá-se em virtude do processo de descentralização da saúde pública, iniciada na 
década de 1990 pelo Ministério da Saúde através de legislações específicas, que buscaram organizar 
o gerenciamento do setor a partir da formação de consórcios, a fim de, aperfeiçoar a gestão dos 
repasses financeiros para os outros níveis de governo. 
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Gráfico 4 - Percentual de municípios com consórcios públicos e/ou administrativo, segundo a área de 
atuação – 2011. 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa de Informações 

Básicas Municipais 2011

Contudo, a forte concentração e diversificação dos CPIMs no eixo sul – sudeste podem ser 
explicadas pelas razões históricas, visto que muitos dos estados dessas regiões possuíram governos 
que, em algum momento, estimulou a formação da cooperação intermunicipal – acúmulo de capital 
social que favoreceu a médio e a longo prazo uma maior proliferação das experiências colaborativas 
entre esses entes federados. Isto, em parte, pode elucidar a concentração desses arranjos territoriais. 
Também temos que apontar que aproximadamente 51% dos municípios brasileiros estão nesse 
eixo e consequentemente trata-se de regiões de intensa ocupação demográfica.  Essa variável pode 
até constituir-se numa justificativa plausível, porém não explica a totalidade dos acontecimentos, 
visto que essas regiões, quando consideramos a relação proporcional (número de consórcios x 
população), ainda assim concentram os casos de experiências de CP (Tabela 3).

Em relação à intensidade dos CIS, é tácito o papel do SUS nos projetos de ampliação dos 
mesmos.  A partir dos CIS, o SUS almeja fortalecer o planejamento integrado na formação de hospitais 
regionais, o que possibilita a cooperação da rede de serviços de saúde, assim, consequentemente 
otimizando o ganho de escala na ação do Estado. Assim, em tese, o Ministério da Saúde vem 
irradiando essa forma de gestão através da capacitação da administração pública municipal. Por 
outro lado, as prefeituras demonstram interesse em decorrência da necessidade que estas têm de 
atender a suas obrigações na oferta do serviço (muito oneroso). Por conseguinte há uma diminuição 
e/ou atendimento dos gastos por parte do poder local.  
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Tabela 3 - Experiências de consórcios públicos/administrativos intermunicipais – 2011
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Brasil 405 2604 344 189 574 320 312 829 273 475 510

Norte 15 31 10 3 6 13 8 18 7 16 16

Nordeste 146 380 105 65 75 85 144 157 74 126 185

Sudeste 121 1.101 116 63 269 115 70 326 90 195 147

Sul 99 992 100 53 218 91 68 276 59 118 163

Centro-Oeste 27 152 30 11 32 21 22 75 42 33 18

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa de Informações 

Básicas Municipais 2011.

*Os dados de 2011 referem-se ao agrupamento dos casos de consórcios público e administrativos intermunicipais.

Os incentivos do SUS para a formação dos CIS são verificados de maneira prática, quando 
estudamos os meios de regulamentação legal do setor.  Tais documentos apresentam os consórcios 
como ferramenta de gestão de transferência dos recursos do SUS para os demais entes federados. 
Através dessa ação, o SUS visa à implementação de um mecanismo integrado de atendimento 
regionalizado cooperado. Desta forma, atingindo a universalização/descentralização da saúde 
pública no nível local. Para tal, busca-se pautar o sistema no modelo de participação e inclusão 
social na gestão dos recursos financeiros oriundos das transferências intergovernamentais (ROCHA, 
FARIAS, 2004; ARRETCHE,1999). 

Todavia, Caldas (2007), que analisou as experiências de CIS ao longo dos anos de 1990 no 
estado de Minas Gerais, conclui que as ações do SUS:

Trata-se tão somente de prerrogativas que, ao expressar a possibilidade de adesão a qualquer 
tipo de Consórcios Intermunicipal de Saúde (CIS), livra o município que pretende ingressar em 
um consórcio de qualquer tipo de sanção, visto que a legislação, apesar de frágil com relação 
ao tema consórcio, cita-o como alternativa viável (CALDAS, p. 79).

Além do Ministério da Saúde, outras pastas ministeriais e/ou secretarias estaduais preveem 
a formação de CPIMs em suas agendas legais; como no caso da Legislação Federal de Recursos 
Hídricos, que estabelece as bacias hidrográficas como unidades de gestão territorial e descreve no 
seu escopo a possibilidade dessas unidades territoriais se constituírem em associações/consórcios 
em favorecimento das soluções das problemáticas regionais em volta dos recursos hídricos. 

Tacitamente, os casos de CIS são predominantes no Brasil. Assertiva que é explicada pelo 
somatório conjuntural dos estímulos oriundos da esfera nacional, que identifica os CPs como 
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forma eficaz da gestão da saúde pública (cooperada e regionalizada), igualmente associada às 
características financeiras municipais, bastante reduzidas em contraposição aos gastos no setor 
de saúde (custos elevados para as prefeituras). Assim, sobretudo nos pequenos municípios, essas 
ações são mais presentes. Porém, a respeito das limitações dos CIS nos pequenos municípios, 
Prates (2012) em sua tese aponta que:

É preciso salientar que muitos desses consórcios possuem atuação bastante limitada, ou 
seja, em muitos casos, sobretudo naqueles consórcios que envolvem pequenos municípios, e 
cuja capacidade de financiamento é bastante reduzida, os serviços oferecidos não passam de 
consultas e exames diagnósticos mais simples, ficando os casos mais complexos remetidos aos 
centros urbanos maiores, onde se encontram os grandes hospitais (PRATES, 2012, p. 151).

Nos setores relacionados à educação, à assistência social, à habitação e ao emprego/trabalho 
(dimensões relacionadas ao Sistema de Proteção Social Brasileiro), identifica-se que o aumento 
dos consórcios nesses setores deve-se aos programas de descentralização, que transferiu, segundo 
Arretche (1999), um conjunto de atribuições de seu gerenciamento para os níveis municipais. 

No caso da educação, o exemplo mais emblemático está relacionado ao consorciamento 
para o atendimento municipal da oferta de merenda escolar e de transporte escolar, visto que 
a municipalização do ensino atingiu a totalidade dos municípios num curto período de tempo. 

Nas áreas de saneamento básico (30,9%), desenvolvimento urbano (29,1%), meio ambiente 
(31,3%), habitação (39,1%), assistência e desenvolvimento social (32,2%), turismo (21,3%), 
transportes (21,3%), cultura (20,9%) e emprego/trabalho (16,6%), constatam-se boas taxas de 
participação. 

No geral, quando analisada a distribuição das experiências dos CPIMs por área de atuação, 
afere-se que esses setores possuem uma ótima perspectiva de avanço de suas ações no território, 
principalmente os relacionados às questões ambientais, visto a existência de incentivos federais, 
através do Ministério do Meio Ambiente, para promover projetos de gerenciamento dos resíduos 
sólidos nos pequenos municípios, via  constituição de consórcios (Planos de Gestão de Resíduos 
Sólidos). 

De modo geral, no Brasil, os CPs têm pela frente três grandes desafios: 1) aumento de sua 
participação na forma da gestão local. O que significa avançar em algumas questões-chave para o 
seu aprimoramento e difusão, principalmente nos estados do norte, nordeste e centro-oeste; 2) 
fortalecimento dos laços de cooperação intermunicipal (ampliação da articulação regional); e 3) 
operacionalização efetiva da sua ampla maioria, deixando a situação de fragilidade institucional; 
visto que ocorre a formação jurídica dos CPs, porém não há a realização de ações concretas sobre 
o território.

Em síntese, por trás desses desafios, reside a urgência da ampliação e divulgação dos casos 
exitosos (irradiação das experiências), além da institucionalização mais ampla de grupos de 
trabalhos que venham atuar no apoio técnico/jurídico, a fim de promover capacitação dos atores 
municipais sobre aplicação/funcionalidade/funcionamento dos CPIMs. E, por se tratar ainda de 
algo relativamente novo para muitas prefeituras, tem-se que estimular essas experiências a fim 
de gerar um ambiente institucional inovador e favorável à superação das questões indivíduos e/
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ou partidárias.
De modo concreto, em nossa pesquisa, identificamos três fatores que convergem suas forças 

na direção do fortalecimento e ampliação desses arranjos institucionais: 1) sejam eles oriundos 
da implantação/consolidação dos instrumentos jurídicos que regulamentaram a formação/
funcionamento dos Consórcios Públicos Intermunicipais (CPIMs); 2) e/ou da crise financeira 
crônica que os médios e pequenos municípios vêm passando de maneira sistemática – superação 
da crise fiscal; 3) e/ou do interesse da municipalidade que vem mirando os CPIMs como ponto de 
interlocução interescalar de proeminência no processo de barganha com os demais entes federativos. 

É interessante destacar que os CPIMs surgem num momento coexistente de forte tendência 
competitiva entre os entes da federação, porém essa “guerra dos lugares” não atinge a maioria dos 
municípios brasileiros, visto a fragilidade econômica de se manterem competitivos frente às grandes 
regiões metropolitanas como exemplo. Assim, as pequenas e médias prefeituras não dispõem de 
muitas “armas” para pactuarem de um federalismo competitivo, por vez ocorre o fortalecimento 
do federalismo cooperativo entre essas municipalidades.

Tal assertiva não está associada à noção de que seremos um estado cooperado e nem tão pouco 
competitivo e sim um híbrido, visto que podemos ser cooperativos em escalas mais próximas e em 
voltas de municípios singulares, porém similares em sua constituição administrativa/financeira 
– a esperança que os pequenos municípios possam obter uma luminosidade frente às grandes 
áreas de interesse do capital-político. Cooperar, nesse ponto de vista, torna-se a resposta do local 
às imputações do movimento global capitalista sobre a territorialidade institucional.  A lógica é 
fortalecer o local (pequenos e médios municípios) como princípio do desenvolvimento stritu sensu.

CONCLUSÃO 

De modo geral, ao delinear a espacialização das experiências dos CPIMs, anota-se que os 
casos de consorciamento intermunicipal ganhou um patamar diferenciado com a aprovação da LCP, 
característica essa que possibilitou o avanço dessas experiências no território nacional. Entretanto, 
é salutar explicitar que tais experiências carecem de uma análise mais aprofundada, principalmente 
sobre as materializações das ações/resultados dos CPIMs, visto que, embora o número de municípios 
consorciados seja bastante amplo, alguns estudos empíricos nos revelaram que muitos desses 
consórcios possuem uma atuação irregular e limitada, como o exemplo exemplificado dos CPIMs 
de resíduos sólidos no estado do Ceará, que já estão formalizados juridicamente, porém não se 
encontram em operacionalização. 

A distribuição dos casos de CP no cenário brasileiro é bastante heterogênea, tanto na 
distribuição por regiões quanto por área de atuação. Contudo, fica explícito que a ampla maioria 
dos entes municipais, mesmo declarando fazer parte de algum tipo de CPIMs, apresenta em 
muitos casos a territorialização das ações incipientes ou inexistentes. Pois, nesta tela, há uma 
incongruência bastante comum: há o pertencimento a algum tipo de consórcios, mas, quando 
analisado o seu funcionamento, identifica-se uma fragilidade gerencial na sua operacionalidade.

Resumidamente, os municípios brasileiros buscam fazer parte de mais de um tipo e/ou 
modalidade de consórcio intermunicipal, fato que acaba camuflando a real efetividade das ações dos 
consórcios no Brasil, visto que boa parte dos consórcios, principalmente no eixo norte-nordeste, 
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encontra-se institucionalizada, porém sem efetivo funcionamento, característica que dificulta 
uma análise da real situação dos CPIMs, tanto na escala nacional quanto regional.
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INOVAÇÕES DEMOCRÁTICAS NO BRASIL: OS CONSELHOS MUNICIPAIS 
DE POLÍTICAS E OS PAPÉIS DA SOCIEDADE CIVIL NA GESTÃO LOCAL

DEMOCRATIC INNOVATIONS IN BRAZIL: THE MUNICIPAL COUNCILS OF POLITICS AND THE 
ROLES OF CIVIL SOCIETY IN LOCAL GOVERNANCE
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RESUMO. A Constituição do Brasil promulgada em 1988 (CF/1988) é considera o marco definidor legal da 
redemocratização recente do país, pois reinstituiu os direitos políticos suspensos durante o regime militar e promoveu 
o reconhecimento e a ampliação de direitos cidadãos até então inexistentes. A Carta Magna erigida sobre princípios 
democráticos e de cidadania também ocasionou profundas inovações institucionais, a exemplo da descentralização 
e da “autonomia” política, administrativa e “financeira” dos Estados e Municípios e, redefiniu os papéis da sociedade 
civil em sua relação com o Estado. A nova Constituição (CF/1988) representou a convergência de um projeto político 
democrático-participativo e garantiu a participação política como um direito constitucional legítimo, por meio de 
inovações democráticas de diálogo/mediação entre Estado e Sociedade Civil, como os Orçamentos Participativos e 
os espaços políticos-institucionais – Conselhos Municipais de Políticas. As inovações democráticas significaram o 
surgimento de novos agentes e novas instituições políticas. Desde então, houve um generalizado movimento de criação 
de Conselhos em todas as esferas de governo e no campo das várias políticas setoriais e de segmentos especiais. Tal 
movimento faz do cenário contemporâneo do país, um campo fértil para estudos empíricos que ofereçam pistas/
indícios sobre o cumprimento ou não das expectativas democratizantes depositadas nesses espaços, o que é um 
dos objetivos deste trabalho. Os Conselhos são um dos principais agentes de inovação do cenário político nacional, 
pois representam espaços legítimos de expressão de interesses, mediação de conflitos e construção de consensos e, 
portanto, espaços mais eficazes de negociação entre governos e a sociedade civil organizada no que tange à condução 
das políticas municipais. Nesse sentido, este estudo tem como foco analítico a institucionalização da participação 
cidadã, na condução das políticas públicas urbanas no município de Salvador, Bahia. Nele, estão algumas reflexões 
baseadas na análise sobre o fenômeno da participação nos processos de formulação e decisão a respeito de projetos, 
planos e programas de desenvolvimento urbano para o município. De modo mais específico avaliou-se como as 
administrações municipais têm se relacionado com os Conselhos setoriais de políticas urbanas e vice-versa. A partir 
do respaldo jurídico-normativo concedido tanto pela CF/1988 quanto pelo Estatuto da Cidade (2001) à participação 
popular nas questões de interesse público, analisaram-se as implicações desses marcos legais nas práticas políticas dos 
agentes sociais na esfera local. Em muitos dos estudos e reflexões dedicados aos conselhos verifica-se que a discussão 
espacial é negligenciada. Diante dessa constatação, também se chama a atenção para os fundamentos espaciais dos 
processos políticos e do fenômeno de participação social, que dizem respeito à base territorial de representação política 
dos diferentes e conflitantes interesses.

Palavras-Chave. Inovações Institucionais, Conselhos Municipais de Políticas, Participação, Justiça 
Socioespacial. 

ABSTRACT. Brazil’s Constitution was promulgated in 1988 (CF/1988) it is considered the defining landmark of the 
recent democratization of the country, because re-imposed political rights suspended during the military regime and 
promoted the recognition and expansion of citizens rights until then non-existent. The Magna Letter was built on a 
democratic principles and citizenship it was also caused deep institutional innovations, such as decentralization and 
“autonomy”, “financial and administrative policy” of States and municipalities, and redefined the roles of civil society 
and its relationship with the State. The new Constitution (CF/1988) represented the convergence of a democratic-
participatory political project and ensured a political participation as a legitimate, constitutional law through 
democratic innovations of dialogue/mediation between the State and Civil Society, such as the participatory budgets 
and political-institutional spaces – municipal councils of politics. Democratic innovations meant the emergence of new 
actors and new political institutions. Since then, there has been a touted movement to create Councils in all spheres 
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of Government and in the field of the various political sectors and special segments, which makes contemporary 
scenario of the country a fertile field for empirical studies to provide clues/hints about compliance with democratic 
expectations or not deposited in these spaces, and that is one of the objectives of this work.The Councils are one of 
the main actors of innovation of the national political scene, because they represent legitimate spaces of expression 
of interests, conflict mediation and consensus building and, therefore, more effective spaces for negotiation between 
Governments and organized civil society which it concerns the conduct of municipal public politics. Accordingly, this 
study focuses on the analytical institutionalization of participation in the conduct of public urban politics in the city 
of Salvador, Bahia. In this article there are some reflections based on the analysis on the phenomenon of participation 
in the processes of formulation and decision-making on the projects, urban development plans and programmes for 
the city. It was assessed specifically as municipal administrations have been related to Councils sector of urban policies 
and vice versa. From the legal and normative support given by both CF/1988 and the Statute of the city (2001) popular 
participation in matters of public interest, it analyzed the implications of these political practices in sociopolitical 
practices of social agents at local sphere. In many studies dedicated to the boards and reflections it can be seen that 
the spatial discussion is neglected. Considering this fact, it also calls attention to the spatial foundations of political 
processes and the phenomenon of social participation that relate to the territorial basis of political representation 
of different and conflicting interests.

Keywords. Institutional Innovations, Municipal Councils of Politics, Participation, Socio-Spatial Justice.

INTRODUÇÃO

Em texto intitulado como Geógraphie, démocratie et participation: explication d’une distance, 
arguments pour un rapprochement1 o geógrafo francês Michel Bussi (2001) acredita que há uma 
falta de interesse por parte dos geógrafos franceses para com a democracia e temas correlatos a 
ela, como o da participação. 

Para o autor, há uma relação visceral entre democracia, Geografia e Política. A partir desse 
suposto, Bussi, no mesmo texto, defende uma aproximação entre a disciplina e as questões da 
democracia, isto é, a incorporação do debate teórico e da prática relacionada a essa forma de 
governo, à agenda da disciplina. 

Bussi (2007a; 2007b) propõe uma geografia da democracia, que se aproxima em muito daquilo 
que Soyer e Bläser, 2009 denominam de uma geografia da sociedade civil. Tanto o geógrafo francês 
quanto o alemão estão de acordo quanto às implicações espaciais da intensa difusão/retomada da 
democracia pelo mundo a partir do final do século XX.

A partir do ano 1979 até 1990 diversos países da América Latina, dentre eles o Brasil, 
passaram por um processo que ficou conhecido como transição democrática2. A difusão da democracia 
significou a instauração de uma nova ordem política e, colocou em prática valores e condutas: voto/
organização de eleições livres, descentralização, institucionalização de direitos cidadãos, proteção 
das liberdades individuais e dos direitos humanos, etc. (BUSSI, 2003; 2007b; WANIEZ et. al, 2003). 

Essa mudança de regime representou a emergência de novos agentes políticos, alguns deles 
multiformes, transfronteiriços e multiescalares, como também uma transformação nas relações 
políticas e sociais e o estabelecimento de novas maneiras de o Estado e sociedade civil se relacionarem. 

No Brasil, a redemocratização recente do país promoveu inovações institucionais em todas 
as esferas de governo, o que conferiu novos papéis à sociedade civil, no cenário político do país 
(RÜCKERT, 2005), pois essas inovações democráticas possibilitaram a passagem de uma “[...] 

1 Geografia, democracia e participação: explicação de uma distância, argumentos para uma aproximação.
2 Bussi (2003) defende que a Transição Democrática abriu um novo campo de estudo para os geógrafos.
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lógica de dominação a uma lógica de negociação”3. (BUSSI, 2007a, s.p).
A institucionalização da participação política e o reconhecimento dos direitos cidadãos e 

da inclusão da sociedade civil nos círculos de poder, para a tomada de decisão quanto ao bem 
comum, se firmam como novas condutas sociais e práticas políticas, que visaram dar substância 
e legitimidade à democracia representativa brasileira.

A Constituição (CF/1988) instituiu a criação de uma estrutura participativa que permite 
a ação política institucionalizada, da sociedade civil, na definição das políticas públicas locais: 
orçamentos participativos, fóruns, conferências, planos diretores de desenvolvimento urbano 
(PDDU) e conselhos municipais de políticas . 

Estes últimos, objeto de estudo deste trabalho, são desdobramentos de experiências colegiadas, 
de conselhos iniciados no contexto do regime militar brasileiro. Todavia, surgiram como uma 
grande novidade legal na presente Carta Constituinte de 1988. Configuram-se como espaços 
políticos-institucionais de participação social na gestão municipal, responsáveis por fiscalizar, 
propor e definir as políticas públicas nas arenas locais – os municípios. 

Os Conselhos são um dos principais agentes de inovação do cenário político nacional, pois 
representam espaços legítimos de expressão de interesses, mediação de conflitos e construção 
de consensos. Portanto, são espaços mais eficazes de negociação entre governos e sociedade civil 
organizada, no que tange à condução das políticas públicas municipais.

É vasta a literatura acadêmica produzida no âmbito nacional, nos últimos anos, sobre o 
paradigma participativo e as práticas desenvolvidas no Brasil. No entanto, a discussão espacial é 
negligenciada em grande parte dos trabalhos. Espaço, política e democracia se consubstanciam e são 
indissociáveis, o que permite afirmar que, o problema da participação social é, também, geográfico.

Observa-se que, em muitos estudos, as análises deixam escapar um problema real em 
relação à base territorial de representação dos discursos. Do mesmo modo, esquecem-se de que 
os conselhos, pelo menos alguns deles, são instrumentos de intervenção no espaço, na medida 
em que o exercício de representação dos diferentes e conflitantes interesses – em especial aqueles 
acenados pelas entidades, organizações sociais, sindicatos e pelo setor produtivo –, se revelam 
em disputas de poder que se materializam no território. Desse modo, grande parte das análises 
desenvolvidas por sociólogos ou cientistas sociais ou políticos peca por omitir a dimensão espacial 
dos processos políticos.

De modo geral, as reflexões se esquivam do fato de que as reivindicações, as demandas dos 
grupos de interesses são setorizadas e, em alguns casos, fragmentárias, uma vez que as ações, as 
práticas sociais, as vozes e o teor dos discursos estão alicerçados em diferentes lugares e territórios 
do espaço político. A relação entre democracia e escala também precisa ser explicitada. O recorte 
espacial, a dimensão territorial e o tamanho populacional são desconsiderados pela maioria dos 
estudiosos. Faltam estudos comparativos sobre a participação social em municípios de diferentes 
dimensões e com taxas de urbanização distintas, por exemplo.

Diante dessas ideias introdutórias, é importante destacar as implicações que o rearranjo 
nas estruturas políticas em voga no Estado brasileiro, pós Constituinte de 1988, caracterizado 
pelo fortalecimento das estruturas de gestão local, têm exercido sobre a organização dos espaços 

3 Il ne s’agit pas ici de survaloriser le pouvoir des urnes mais de prendre conscience du passage d’une logique de domination à une logique de 
négociation. (BUSSI, 2007a, p.?, Tradução Livre). 
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políticos, em especial no que tange à garantia de direitos e o acesso a serviços públicos de qualidade 
e, portanto, à promoção de maior justiça socioespacial e de bem-estar social. 

INOVAÇÕES DEMOCRÁTICAS NO BRASIL: NOVOS AGENTES, NOVOS ESPAÇOS, NOVOS 
PROCESSOS POLÍTICOS

É fato que a Constituição Cidadã (1988) representou tanto em termos normativos quanto 
em termos práticos uma mudança radical nos processos de organização do território nacional. A 
Carta Magna ocasionou profundas inovações institucionais, a exemplo da descentralização e da 
“autonomia” política, administrativa e “financeira” dos Estados e municípios e, por sua vez, os 
reconheceu como entes federativos plenos. (RODRIGUES, 2014; CASTRO, 2010; 2003; FONSECA, 
2010; BARBOSA, 2010; CATAIA; GALLI, 2008)

A CF/1988 consagrou um novo pacto social (RÜCKERT, 2005), isto é, refundou a relação 
clássica entre Estado e sociedade civil e, além disso, fortaleceu os novos recortes territoriais 
subnacionais e novos espaços de ação política, o que sem dúvida foi crucial para os processos de 
formulação de políticas públicas e de decisão governamental. 

Em tese, ela significou a convergência de um projeto democrático-participativo que garantiu 
a participação política como um direito constitucional legítimo e redefiniu os papéis da sociedade 
civil e sua relação com o Estado na condução de determinadas políticas. Desde então, deu-se 
início a um processo de criação e institucionalização de uma arquitetura participativa em todas as 
esferas de governo, mas em especial nas escalas locais, a exemplo dos orçamentos participativos 
e conselhos municipais de políticas.

 A descentralização política-administrativa4 foi vista como uma necessidade fundamental 
para a redemocratização do país e, portanto, para a democratização de bens e serviços públicos e 
promoção de maior eficiência à gestão das políticas públicas locais, visto que o município passou a 
ser reconhecido como espaço político legítimo do conflito, do acordo, da cooperação e da negociação, 
arena capaz de promover uma proximidade entre governantes e governados, onde a população 
local teria melhores possibilidades e maior facilidade para dar visibilidade a suas demandas5. 

Ocorre assim, a elevação da escala política local ao status de espaço da cidadania, uma vez 
que o município se tornou uma “[...] estrutura de gestão importante na definição de normas e 
implantação de políticas públicas nos recortes territoriais locais”. (RODRIGUES, 2014, p.160). 
O município é o ente territorial e a escala geográfica mais adequada à aplicação de determinadas 
tipologias de serviços públicos essenciais à realização da cidadania6.

De acordo com Castro (2003, p. 17), é uma escala na qual “[...] a atuação do poder público é 
mais visível, tanto em relação à disponibilidade do aparato institucional para a oferta de políticas 
públicas direcionadas para a população residente como em relação aos seus resultados”.

4 É importante perceber que a descentralização político-administrativa representou muito mais que a transferência de atribuições entre os entes 
federativos como lembra Barbosa (2010, p.4). A mudança na escala territorial de decisão e de ação governamental representou também a inclu-
são da participação social como requisito para a formulação, execução e gestão de políticas públicas e mais, assinala o “empoderamento cidadão 
pautado em uma gestão territorial de proximidade”.

5 “A luta pelo fim do Estado autoritário e de seus mecanismos e arranjos de poder fortemente centralizadores fez com que a descentralização se 
tornasse, para muitos, sinônimo de democracia” (RÜCKERT, 2005, p.86).

6 Cataia; Galli (2008, p.389) defendem que o município além de incorporar atribuições legislativas é responsável pela “materialização de direitos 
referentes ao exercício da cidadania, cabendo a ele tarefas essenciais de dinamização da vida de relações dos lugares”.
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Na opinião de Barbosa (2010), a descentralização significou a realização da democratização 
em termos práticos e concretos, “[...] ou seja, substancializar a democracia na vida cotidiana [...]” É 
nesse sentido que, para o autor, a proposta de mudança democrática defendida pelos movimentos 
sociais e por partidos opositores ao regime militar tinha na esfera municipal o “[...] lócus privilegiado 
da ação pública e como garantia de atendimento das demandas sociais”. (BARBOSA, 2010, p. 3)

Em oposição à ideia exposta no parágrafo precedente, vale destacar que não há nenhuma 
relação entre descentralização e democracia (CASTRO, 2010). As afinidades criadas por alguns 
estudiosos entre os termos é fruto de uma confusão histórica e conceitual, que confunde a luta pela 
redemocratização com a luta pela descentralização fiscal e administrativa no país. (AFFONSO, 1995).

Os rearranjos nas estruturas políticas e espaciais promovidos pela Constituição/1988, com 
o fortalecimento das escalas decisórias locais, redesenhou o modo de concepção e formulação das 
políticas públicas, o que culminou em um processo de municipalização setorial e de segmentos 
especiais, assim como no fortalecimento das relações entre os diferentes níveis de governo e de 
articulação de escalas na formulação e implantação dessas políticas7. 

Se a descentralização significou o mesmo que o rompimento com as estruturas de poder 
extremamente centralizadas e a redemocratização do Estado brasileiro e da sociedade civil, a 
Constituição /1988 definiu novas regras e estabeleceu canais institucionais de interlocução, bem 
como o princípio da participação como condição fundamental para transferência de recursos 
financeiros federais para os níveis subnacionais de governo (CORTES, 2011).

A participação política se estabeleceu como princípio norteador para os processos decisórios, 
algo essencial para a consolidação da democracia no país. Desde então, em especial a partir década 
de 1990, há um movimento crescente de “formação de uma vasta institucionalidade participativa 
que inclui conselhos, [...], entre outras formas de participação” (AVRITZER, 2011, p. 13). 

Há de se concordar com Castro (2004, s.p), para quem:

[...] a descentralização tem fortalecido, mesmo se de forma bastante diferenciada e no geral ainda 
precária, a pluraridade dos atores sociais que participam da cena pública. Este processo vem 
propiciando o surgimento e o fortalecimento de instituições de participação da sociedade civil 
local e de cooperação interinstitucional, conferindo maior visibilidade aos marcos territoriais 
da participação e da cooperação.

Os espaços políticos de participação social – conselhos municipais de políticas8 – e a sociedade 
civil, por meio de organizações sociais, passaram a desempenhar um papel fundamental nos 
processos decisórios governamentais, na formulação das políticas públicas e, em alguns casos, na 
alocação de recursos públicos. 

O contexto político brasileiro contemporâneo é campo fértil para iniciativas que põem em 
prática processos de construção coletiva de políticas públicas. Concorda-se, aqui, com Rodrigues 
(2014) para quem, em democracias, esses processos devem ter como alicerce a manifestação 
permanente da sociedade civil. Nesse debate, se inserem os canais e os recortes dos espaços da 

7 No artigo intitulado como Políticas Públicas e o Papel da Geografia publicado na Revista da ANPEGE, v.7, n. 1, número especial, p. 37-47, out. 
2011, Angelo Serpa discute com maior profundidade a questão da articulação de escalas e recortes espaciais na formulação e implementação 
de políticas públicas.

8 Os Conselhos Municipais são aqui defendidos como recursos de participação política a serviço da intervenção social na agenda pública e do 
controle da gestão local.
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participação política.
Dessa maneira, é extremamente relevante refletir se e como as populações locais se apropriam 

das inovações institucionais participativas para organizar seus espaços políticos e se esses canais 
democráticos são favoráveis ao fortalecimento da democracia em escala local, isto é, se contribuem 
para a melhoria e democratização dos serviços públicos ofertados, o que significa, afinal, a promoção 
de maior justiça socioespacial.

CONSELHOS MUNICIPAIS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO 
PÚBLICA LOCAL

Nas seções anteriores, buscou-se deixar claro que na resistência ao regime autoritário 
instalado pelos militares no Brasil, a partir de um golpe de Estado, o movimento contrário ao 
governo militar gestou um projeto político democratizante do Estado e sociedade civil brasileira, 
que fez da participação política a principal bandeira e princípio fundamental para a promoção da 
redemocratização do país. 

Na mesma sintonia com Gohn (2006), acredita-se que os conselhos municipais de políticas sejam 
dotados de um potencial de transformação política, desde que sejam efetivamente representativos 
das demandas sociais por políticas setoriais e de segmentos específicos. Se assim for, devem possuir 
a capacidade de imprimir um novo formato a essas políticas, pois estão relacionados aos processos 
de formulação e de tomada de decisões e, acrescenta-se, de controle e fiscalização.   

É por compartilhar dessa perspectiva que se defendem os espaços participativos como 
uma via possível para romper com o padrão centralizador, tecnocrático, discricionário, corrupto 
e ineficiente de gestão das políticas públicas locais, que predomina em muito dos municípios 
brasileiros. Instituir e incluir a participação de entidades/organizações sociais representativas da 
sociedade civil nos círculos de decisão é de extrema relevância tanto para a organização quanto 
para a oferta e resultados das políticas públicas. 

Promover a participação social no planejamento e gestão municipal é de suma importância 
para a efetiva democratização do acesso da população local às políticas públicas e, por sua vez, ao 
exercício pleno da cidadania já que, em tese, a inclusão dos cidadãos nos círculos de poder confere 
legitimidade aos processos decisórios e à implantação das decisões. 

Os avanços jurídicos representados pela Constituição e outros instrumentos, como o Estatuto 
da Cidade (Lei n° 10.257/2001), por si, só não promoverão mudança radical no cenário político 
do país e nem resolverão os históricos problemas estruturais e sociais, porém, a existência de 
uma legislação forte é de suma importância para a obtenção de conquistas em termos de justiça 
socioespacial.

Em trabalho recente, Magdaleno (2013) discute a relação visceral entre marcos legais – leis 
e regras sociais – e o território. Para o autor, a lei é um fator estruturador das práticas sociais e, 
ao mesmo tempo, é reflexo dessas práticas sociopolíticas. 

Partilha-se da ideia de Souza (s.d, s.p) ao defender que a participação popular contribui sim 
para a eficiência das políticas públicas. Por meio dela é possível aumentar o controle da sociedade 
civil sobre os políticos profissionais, combater e enfraquecer as práticas clientelistas, romper com 
o monopólio decisório nas mãos das elites, reduzir as disparidades de infraestrutura, bem como 



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 1342-1353. ISBN 978-85-63800-17-6

Borges1348

diagramação: letra1@editoraletra1.com

elevar o nível de consciência da população sobre seus direitos. 
Na próxima subseção do presente ensaio, apresenta-se um diagnóstico acerca da 

institucionalização da participação social em Salvador (Bahia) e também se discute a importância 
de os residentes locais ocuparem os espaços participativos, levar suas aspirações e demandas, 
participando efetivamente dos processos de tomada de decisão como condição essencial de avançar 
nas conquistas em termos de justiça socioespacial.

A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL EM SALVADOR

O processo de institucionalização da participação da sociedade civil na administração 
municipal de Salvador, assim como em outros municípios do país, está vinculado às lutas e pressões 
de diversos movimentos sociais junto ao poder público local, como forma de romper com o padrão 
de administração centralizado e tecnocrático e estabelecer uma cultura cívica de participação 
política nos processos decisórios governamentais. 

No ano de 1975 foi criado o primeiro Conselho Municipal de Políticas, o Condurb – Conselho 
de Desenvolvimento Urbano - de caráter consultivo, mas a institucionalização da participação 
social em Salvador só ganhou fôlego a partir de 1990, acredita-se que muito graças “à indução do 
governo federal que condicionou a transferência de recursos financeiros federais para os níveis 
subnacionais de governo à constituição desses fóruns, entre outros requisitos” (CORTES, 2011, 
p.79).

Embora as mobilizações sociais remontem à década de 1970, só a partir do ano de 1986 o 
discurso participativo e da descentralização passou a fazer parte da agenda do governo local, após a 
retomada de eleições livres para o executivo municipal das capitais em 1985. (FERNANDES, 2003).

Em resposta às demandas por participação social na gestão municipal, o governo de Salvador 
empreendeu um processo de regionalização administrativa do município, que consistiu, na prática, 
em dividir o território em administrações regionais compostas por “administradores e conselhos 
regionais de cidadãos, com poder de negociação junto ao Prefeito, no estabelecimento de prioridades 
de ação nos bairros, tais como obras de infraestrutura, habitação popular e prestação de serviços 
públicos” (FERNANDES, 2003, p. 146).

As Administrações Regionais tinham como objetivo promover a descentralização da estrutura 
administrativa e assim dar mais eficiência à execução dos projetos, obras e na oferta dos serviços 
públicos, como também criar mecanismos de participação popular, com vistas à institucionalização 
da participação social na administração municipal. 

Passadas mais de duas décadas de promulgação da CF/1988 e do grande avanço jurídico-
legal, que o conjunto de inovações institucionais significou para o país em termos de garantias 
da participação política, no planejamento e gestão de políticas públicas, a análise do fenômeno 
participativo em Salvador revela que, apesar de haver 36 Conselhos que integram a estrutura 
administrativa municipal, o processo de institucionalização da maioria deles se caracteriza ora por 
um movimento de ampliação da participação social, ora de refluxo de cerceamento da cidadania 
ativa.

Na contramão do que já ocorre, há anos, em alguns municípios brasileiros, em Salvador ainda 
não houve a implantação do Orçamento Participativo – importante arena de participação direta da 
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população na definição de demandas prioritárias para a aplicação do orçamento público municipal. 
Houve avanços nos últimos anos em determinadas políticas, mas o retrocesso e a timidez são as 
marcas mais expressivas das administrações que se sucederam. 

Apesar de as Conferências temáticas serem uma realidade na capital baiana e dos avanços 
alcançados na criação de espaços participativos dedicados às políticas públicas e de segmentos 
especiais, a exemplo do Conselho de Assistência Social, Conselho do Idoso, Conselho da Pessoa 
com Deficiência, a inclusão da participação social na gestão das macropolíticas, a exemplo daquelas 
de desenvolvimento urbano, dão indícios de estagnação. 

É estranho perceber que, a inclusão da participação popular e o acolhimento, pela gestão 
municipal, das demandas sociais são extremamente problemáticos e pouco relevantes, justo na 
área das políticas urbanas e de infraestrutura, setores mais problemáticos e deficientes em termos 
de oferta equitativa de serviços de qualidade à maior parte da população. 

Município-sede da primeira Região Metropolitana da Bahia, Salvador apresenta graves 
problemas de infraestrutura, que se associam ao caótico processo de urbanização – suburbanização – 
pelo qual passou nos últimos anos, como: sobrecarga de infraestrutura instalada, déficit habitacional, 
submoradias, periferização, favelização, precária mobilidade e acessibilidade urbana, déficit de 
equipamentos e de oferta de serviços públicos em bairros periféricos (SERPA, 2007). Processo 
esse, que comprometeu o gozo pleno dos direitos de uma grande parte dos residentes locais.

O déficit de infraestrutura e os diversos problemas urbanos entre outros fatores negativos, 
que afetam o município, são reveladores do quão distante os moradores soteropolitanos têm 
vivido do ideário de realização da reforma urbana, por meio de uma ampla participação popular, 
preconizada tanto pela Constituição quanto pelo Estatuto da Cidade. 

Em 2001, depois de onze anos em tramitação, o Congresso Nacional aprovou a Lei n° 10.257 
– Estatuto da Cidade –, responsável por regulamentar o capítulo da CF/1988 dedicado à política 
urbana (artigos 182 e 183). O Estatuto da Cidade além de completar o respaldo jurídico do texto 
constituinte (SOUZA, s.d, s/a)9, introduz uma nova concepção de planejamento e gestão urbanos 
(ROLNIK, 2001). 

O Estatuto da Cidade reúne um conjunto de instrumentos urbanísticos e dispositivos legais 
dedicados ao estabelecimento da política urbana na esfera municipal e ao cumprimento dos 
princípios estabelecidos no artigo 182 da Constituição, que diz respeito ao desenvolvimento da 
“função social da propriedade” e das “funções sociais da cidade”.

Direito à cidade e reforma urbana figuram, desde então, como novas perspectivas em uma 
linha que tem por horizonte a “justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo 
de urbanização” (LABINUR, 2014, s.p). O Estatuto incorporou o princípio da participação popular 
no processo de tomada de decisões sobre o destino urbanístico dos municípios, como fundamental 
para a consagração de uma vida urbana digna para todos os citadinos. 

Audiências públicas, plebiscitos, referendos, implantação de orçamentos participativos, 
conselhos municipais de desenvolvimento urbano e planos diretores participativos aparecem como 
algumas das arenas de participação popular nos processos decisórios, controle e fiscalização das 
políticas públicas urbanas. 

9 Documento online disponível em: http://www.geografia.ufrj.br/nuped/textos/acidadeoseuestatutogestao.pdf
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Em Salvador, apesar da relevância conferida pelo Estatuto da Cidade à participação popular 
no planejamento e na gestão das políticas públicas urbanas, aquele que deveria ser o principal 
espaço participativo – o Conselho de Desenvolvimento Urbano (Condurb) – para negociação entre 
a sociedade civil organizada e a administração municipal sobre as questões de interesse público, 
encena aquilo que Souza (s.d, s.p) denomina de uma participação fraca ou pseudo-participação. 

Vale lembra que o Condurb foi criado em 1975, em contexto ditatorial, o que se refletiu em 
seu caráter consultivo e nas competências que não vão além de sugerir, recomendar, assessorar, opinar 
e aconselhar. Apesar de o contexto contemporâneo do país ser o de consolidação do paradigma 
participativo, em Salvador o modelo instituído há mais de três décadas persiste nas estruturas 
administrativas dos governos pós-redemocratização. 

Embora após a criação da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, instituída com 
o Ministério das Cidades, no ano de 2003, tenha realizado conferências municipais, com maior 
regularidade, o desempenho das mesmas atribuições pelo Condurb, desde sua criação se revela um 
contrassenso para a institucionalização de uma gestão municipal verdadeiramente democrática.

No cenário político municipal contemporâneo, o tom e a cor dados à condução das políticas 
públicas relativas ao desenvolvimento urbano da metrópole soteropolitana são o da racionalidade 
administrativa tecnocrática, é o que se permite afirmar com base na recusa da prefeitura em dar 
posse aos conselheiros e instalar o Conselho da Cidade.

O Conselho Municipal de Salvador foi eleito na 5ª Conferência da Cidade realizada em 2013 – 
como previsto no atual Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do município – e possui caráter 
deliberativo. O fato é que a atual administração municipal (2012-2016) questiona a legalidade do 
poder deliberativo do Conselho, pois o considera inconstitucional10.

 O posicionamento da prefeitura demonstra o jeito nada progressista de governar, do Partido 
Democrata ao considerar que a participação popular na condução das políticas públicas usurpa o 
direito inalienável atribuído aos representantes governistas (dos poderes executivo e legislativo) 
de dirigir, administrar e tomar decisões sem interferências. 

Ainda no campo das políticas urbanas, o Conselho Municipal de Transportes, criado em 
1996, só foi reativado em 2013, e o Conselho Municipal de Meio Ambiente criado em 1986, foi 
reinstalado agora, em 2014. Desde 2011 ambos tiveram suas atividades suspensas, após o Ministério 
Público Estadual mover uma ação de inconstitucionalidade sobre a Lei de Uso e Ordenamento 
do Solo (Louos) e o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), ambos aprovados pelo 
legislativo municipal. 

Em 2013 o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) decidiu a favor da ação do Ministério Público 
e considerou inconstitucionais os dois instrumentos. O poder judiciário considerou que não houve 
efetiva participação popular (conforme prevê obrigatoriamente o Artigo 2°, do Estatuto da Cidade) 
nos processos de formulação e decisão sobre projetos, planos e programas de desenvolvimento 
urbano para o município (SERPA 2014), o que exigiria profundas mudanças nos instrumentos 
urbanísticos. 

10 Em entrevista ao veículo de comunicação Bahia Notícias o até então secretário municipal de urbanismo e transportes – José Aleluia – declarou 
que o caráter deliberativo do Conselho poderá travar as políticas de desenvolvimento urbano para o município. Conferir reportagem completa 
em: http://www.bahianoticias.com.br/noticia/138084-poder-deliberativo-de-conselho-da-cidade-e-inconstitucional-e-pode-travar-salvador-
diz-aleluia.html
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A judicialização dessa questão revela a falta de transparência e legitimidade nos processos 
decisórios da administração municipal e um cenário político muito adverso à participação cidadã. 
Tal fato aponta na direção contrária do que aponta Castro (2004) sobre a existência de maior 
participação política nos grandes e mais urbanizados municípios do país, detentores de maior 
densidade demográfica11. 

Um balanço que se fez sobre a dinâmica de interação entre sociedade civil organizada e 
governo local em Salvador, a partir das concepções de interação propostas por Azevedo (2001), 
revelou que o fenômeno da participação em Salvador se situa no plano da Participação Restrita12 
– participação na escala micro –, em oposição a uma Participação Ampliada13 – participação na 
escala macro. Desse modo, os moradores de Salvador têm pela frente o grande desafio de alterar 
a cultura político-administrativa conservadora no município. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Brasil é um país republicano democrático fundamentado nos direitos cidadãos que estão 
assegurados pela Constituição Federal de 1988. A garantia de direitos e de alguns meios para o 
exercício da cidadania representa um grande avanço jurídico-normativo para a formulação de 
políticas públicas democráticas.

Torna-se importante frisar que, a lei por si só não promoverá a efetivação de maior igualdade 
e justiça socioespacial para todos os residentes. É igualmente necessário haver uma elevação do 
grau de organização e mobilização da sociedade civil, no sentido de romper com a herança cultural, 
política e administrativa conservadora, assistencialista, mandatária e centralizadora que ainda 
persiste em Salvador. 

A sociedade civil local tem o desafio permanente de (re)instituir um projeto municipal de 
democratização de decisões governamentais. A superação da apatia política, o resgate do ideal 
de transformação social, a formação de uma nova consciência democrática e a recriação de uma 
cultura política participativa se impõem ao aprimoramento da prática conselheirista e a efetividade 
da participação social. 

Por tudo isso, é preciso assinalar que esses desafios são os combustíveis para o rompimento 
do padrão tecnoburocrático e a aversão dos governos locais à incorporação da participação da 
sociedade civil, nos processos de planejamento e gestão das políticas públicas. 

11 Salvador é o terceiro maior município do país em número total de população, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro, primeiro e segundo 
lugares respectivamente. Do total de 2.675.656 da população residente em Salvador, 2.674,923 habita a sede municipal, o que corresponde em 
percentagem a 99.97 % da população, e indica que Salvador é um município urbano que abriga a terceira maior metrópole do país.

12 “Denominamos de ‘participação restrita ou instrumental´uma modalidade de participação constituída, quase que exclusivamente, por mo-
vimentos reivindicativos (associações de bairros e de favelas, movimentos de transporte, de uma região, demandas por serviços de saúde, 
educação etc.), cujo objetivo é o de obter do Estado melhorias socioeconômicas. Em suma, trata-se de organizações típicas de articulação de 
interesses, orientadas para a produção de ‘bens coletivos’ de natureza negociável (urbanização de favelas, construção de creches, escolas, pos-
tos de saúde, saneamento básico), nas quais não estão em jogo questões de “princípios” ou de valores como no caso dos movimentos sociais 
clássicos” (AZEVEDO, 2001, p. 4).

13 “Outra modalidade de envolvimento comunitário que denominamos de ‘participação ampliada’ atrai, além das organizações reivindicativas 
acima mencionadas, os ‘movimentos sociais clássicos’. Do ponto de vista sociológico, esses movimentos podem ser definidos como organiza-
ções coletivas orientadas primariamente para fins de natureza normativa ou ideológica, ou seja, para assegurar ou transformar valores básicos 
que regulam a ordem institucional de uma sociedade” (AZEVEDO, 2001, p. 5).
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AS POLÍTICAS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E DE PLANEJAMENTO 
REGIONAL NO BRASIL NOS ANOS 1990 E 2000: UM BREVE ESTUDO 
SOBRE OS ENIDS, A PNDR, O PAC E OS TERRITÓRIOS DA CIDADANIA

POLICIES OF TERRITORIAL ORDERING AND REGIONAL PLANNING IN BRAZIL IN THE 1990s 
AND 2000s: A BRIEF STUDY ABOUT ENIDS, PNDR, PAC AND TERRITORIES OF CITIZENSHIP

SIMONE AFFONSO DA SILVAi & LUCIANA RIÇA MOURÃO BORGESii

Universidade de São Paulo
isimone.affonso.silva@gmail.com, iilucianarmborges@gmail.com

RESUMO. Consideramos que os instrumentos de ordenamento territorial utilizados pelo Estado brasileiro e sua 
política regional podem esclarecer alguns aspectos relevantes sobre as relações entre o Estado e a Sociedade e, também, 
acerca do Estado enquanto agente hegemônico da produção do espaço. Por meio do exame dos Eixos Nacionais de 
Integração e Desenvolvimento (Enids) e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), dois instrumentos recentes do 
planejamento econômico nacional brasileiro relacionados ao ordenamento territorial, e da análise da Política Nacional 
de Desenvolvimento Regional (PNDR) e do Programa Territórios da Cidadania, por sua vez relacionados à problemática 
das desigualdades regionais, realizaremos uma apreciação crítica acerca da dimensão territorial de tais políticas e 
programas, com especial atenção às teorias e ideologias subjacentes. Realizando uma breve contextualização histórica, 
em meados da década de 1990, o planejamento na escala nacional é retomado com os PPAs, possibilitando o retorno 
das políticas territoriais. Assim, o PPA 1996-1999, denominado Programa Brasil em Ação, pautou a escolha de seus 
projetos segundo os Enids, criados para orientar o setor público e o setor privado na alocação de investimentos 
produtivos, sociais, ambientais e de informação e conhecimento. Já no início do séc. XXI, os governos presidenciais 
de Luiz Inácio Lula da Silva (entre 2003 e 2010) destacaram-se pela execução de políticas sociais mais fortalecidas, 
conciliando-as com a histórica ênfase conferida ao setor econômico e seus investimentos em infraestrutura, voltados 
ao setor industrial e à exportação de commodities agropecuárias e minerais. Nesse contexto, foi instituído o PAC 
(2007-2010), um dos maiores programas de investimentos públicos e privados realizados no país nas últimas décadas. 
Ainda no primeiro mandato presidencial de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2007), foram concentrados esforços na 
criação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), discutida, elaborada e instituída no mesmo período. 
Assim, o planejamento regional, apoiado em reflexões sobre a superação das desigualdades espaciais e sociais, passou 
a apresentar um processo de revitalização consistente somente a partir de 2003. Foi o marco recente mais importante 
das políticas regionais no país, objetivando combater a desarticulação e dispersão da ação do Estado no tocante às 
políticas regionais e atuar sob novos recortes e escalas regionais. Já o Programa Territórios da Cidadania foi lançado em 
2008 pelo Governo Federal com o propósito de promover o desenvolvimento econômico e universalizar programas 
básicos de cidadania por meio de uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável. Desse modo, nosso 
trabalho perfaz tais discussões, cujos resultados serão uma breve comparação entre tais ações governamentais, tendo 
como pano de fundo o ordenamento territorial em conjunto com o desenvolvimento regional.

Palavras-chave. Enids; PAC; PNDR; Territórios da Cidadania.

ABSTRACT. We consider that the instruments of spatial planning used by the Brazilian state and its regional policy 
can clarify some relevant aspects of the relations between state and society and also about the state as a hegemonic 
agent of production space. Through the examination of National Integration and Development Axes (Enids) and the 
Growth Acceleration Program (PAC), two recent instruments of the Brazilian national economic planning related 
to territorial ordering, and analysis of the National Policy for Regional Development (PNDR) and Territories of 
Citizenship Program, in turn related to the problem of regional inequalities, we will make a critique appreciation of 
the territorial dimension of such policies and programs, with special attention to theories and ideologies underlying. 
Performing a brief historical background, in the mid-1990s, planning on a national scale is used with PPAs, enabling 
the return of territorial policies. Thus, the PPA 1996-1999, called Brazil in Action program, guided the choice of their 
projects according to Enids, created to guide the public sector and the private sector in the allocation of productive, 
social, and environmental investments and of information and knowledge. Early in the 21th century, presidential 
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governments of Luiz Inácio Lula da Silva (between 2003 and 2010) stood out by running more strengthened social 
policies, reconciling them with the historical emphasis on the economic sector and its investments in infrastructure, 
geared to the industrial sector and the export of agricultural and mineral commodities. In this context, the PAC 
(2007-2010), one of the largest programs of public and private investment in the country in recent decades has been 
established. Still in the first presidential term of Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2007), efforts in the creation of the 
National Policy for Regional Development (PNDR), its discussion, drafting and introducing in the same period were 
concentrated. Thus, regional planning, supported by reflections on overcoming the spatial and social inequality, began 
to show a process of revitalization consistent only since 2003. It has been the most important milestone of recent 
regional policies in the country, aiming combating disarticulation and dispersal state action in regard to regional 
policies and act in new outlines and regional scales. But the Territories of Citizenship Program was launched in 2008 
by the Federal Government for the purpose of promoting economic development and universalize basic citizenship 
programs through a strategy of sustainable territorial development. Thus, our work makes up such discussions, whose 
results will be a brief comparison between such governmental actions, with the backdrop of territorial ordering in 
conjunction with regional development.

KEYWORDS. Enids; PAC; PNDR; Territories of Citizenship.

APRESENTAÇÃO

O presente trabalho aborda a aproximação entre as políticas de desenvolvimento regional 
e as de ordenamento territorial no contexto da administração pública brasileira no período 
recente. Buscamos realizar um diálogo entre nossas pesquisas de mestrado1 e doutorado2, ambas 
desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da Universidade de São 
Paulo, atualmente em fase de conclusão e de andamento, respectivamente.

Partimos do pressuposto de que os instrumentos de ordenamento territorial utilizados pelo 
Estado brasileiro e sua política regional nos esclarecerem alguns aspectos relevantes sobre as relações 
entre o Estado e a Sociedade. Examinando os Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento (Enids) 
e o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), bem como a Política Nacional de Desenvolvimento 
Regional (PNDR) e o Programa Territórios da Cidadania, nos aproximamos de uma apreciação crítica 
acerca da dimensão territorial3 dessas ações governamentais. 

ESCALAS DE GESTÃO DAS POLÍTICAS TERRITORIAIS: O ORDENAMENTO TERRITORIAL E O 
PLANEJAMENTO REGIONAL

Segundo a concepção clássica da geografia política, Moraes (2005) define o território como 
o espaço de exercício de um determinado poder, centralizado no Estado, no mundo moderno. 
Portanto, o território corresponde à “[...] área de manifestação de uma soberania estatal, delimitada 
pela jurisdição de uma dada legislação e de uma autoridade. O território é, assim, qualificado 
pelo domínio político de uma porção da superfície terrestre [...]” (Ibid., p .43). Nesse contexto, o 
ordenamento territorial

[...] diz respeito a uma visão macro do espaço, enfocando grandes conjuntos espaciais (biomas, 
macrorregiões, redes de cidades, etc.) e espaços de interesse estratégico ou usos especiais (zona 
de fronteira, unidades de conservação, reservas indígenas, instalações militares, etc.). Trata-se 

1 Dissertação de Mestrado de Simone Affonso da Silva, sob o título: O planejamento regional brasileiro pós-Constituição Federal de 1988: instituições, 
políticas e atores.

2 Projeto de doutorado de Luciana Borges, sob o título: Políticas territoriais e Neodesenvolvimentismo no Brasil: análise dos efeitos do Programa de 
Aceleração do Crescimento no período de 2007 a 2014.

3 A noção de ‘dimensão’ contida na expressão “dimensão territorial” refere-se à ideia de elemento e não à ideia de extensão espacial.
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de uma escala de planejamento que aborda o território nacional em sua integridade, atentando 
para a densidade da ocupação, as redes instaladas e os sistemas de engenharia existentes (de 
transporte, comunicações, energia, etc.). [...]

O ordenamento territorial busca, portanto, captar os grandes padrões de ocupação, as formas 
predominantes de valorização do espaço, os eixos de penetração do povoamento e das inovações 
técnicas e econômicas e a direção prioritária dos fluxos (demográficos e de produtos). Enfim, 
ele visa estabelecer um diagnóstico geográfico do território, indicando tendências e aferindo 
demandas e potencialidades, de modo a compor o quadro no qual devem operar de forma 
articulada as políticas públicas setoriais, com vistas a realizar os objetivos estratégicos do 
governo (Ibid., p.45).

Apesar das diversas conceituações de ordenamento territorial, Rückert (2005) ressalta que 
todas elas contêm a ideia de regular ou organizar o uso, ocupação e transformação do território 
com fins a seu aproveitamento ótimo. Tal aproveitamento se associaria com o uso sustentável dos 
recursos naturais, pressupondo padrões adequados de assentamentos e de atividades econômicas. 
Logo, o objetivo maior do ordenamento territorial estaria intimamente relacionado às políticas de 
desenvolvimento socioeconômico, que deveriam se articular de forma harmônica e complementar.

No âmbito de uma Política Nacional de Ordenamento Territorial (PNOT) emergem três 
questões importantes: “O que ordenar?”, “Para que ordenar?” e “Como ordenar?”. Segundo Becker 
(2005), o que se ordenam são os usos múltiplos do território e seus recursos. Por outro lado, os 
principais propósitos de uma política nacional de ordenamento territorial seriam: o desenvolvimento 
socioeconômico e equilibrado das regiões; a melhoria da qualidade de vida; a gestão responsável dos 
recursos naturais e a proteção do meio ambiente; a utilização racional do território. Finalmente, o 
ordenamento exigiria considerar as alternativas de usos possíveis e aceitáveis, supondo a definição 
de um modelo territorial futuro, ou seja, um cenário desejável de país que se pretende atingir por 
meio do ordenamento. 

Segundo Rückert (2005), o ordenamento territorial seria necessário, especialmente para o 
Brasil e aos demais “países do sul”, em decorrência: da crise do “nacional desenvolvimentismo” 
e do planejamento centralizado; das redefinições da geopolítica clássica que teria perdido seus 
sentidos originais; da tendência às economias flexíveis e à “flexibilização dos lugares”, pela alta 
mobilização do capital e inserção subordinada dos territórios nacionais periféricos no processo de 
globalização financeira e de mercados; e, da emergência dos processos políticos descentralizantes 
na face do processo de redemocratização. Nesse panorama, haveria a necessidade de se analisar 
os novos significados que adquirem os usos políticos do território e as novas formas e conteúdos 
territoriais, já que se trata de um momento histórico de rupturas de paradigmas e de mudanças 
de padrões políticos de desenvolvimento.

Para Costa (2005), existem dois equívocos comuns relacionados ao conceito de ordenamento 
territorial: i) a ideia de que o ordenamento equivale ao planejamento stricto sensu; ii) sua imediata 
redução ao zoneamento, em suas várias modalidades. Moraes (2005) assinala outro equívoco: a 
confusão entre os conceitos de ordenamento territorial e regulamentação do uso do solo. Estes se 
diferenciariam por se tratarem de escalas espaciais distintas, relacionadas a diferentes competências 
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legislativas e executivas, sendo o ordenamento territorial, segundo Becker (2005), uma atribuição 
da União a ser encarada em escala nacional, a partir de objetivos e estratégias nacionais. 

Porém, apesar da escala de concepção de uma PNOT ser a do território nacional, suas ações 
se realizariam em múltiplas escalas (BECKER, 2005), daí sua relação com as políticas regionais. 
Por conseguinte, o ordenamento territorial seria mais abrangente que o planejamento regional, 
que, por sua vez, estaria parcialmente incluído naquele. 

Para Becker (2005), as políticas de ordenamento territorial, além de atentarem para as 
desigualdades sociais, devem assegurar o crescimento econômico e a competitividade, bem 
como administrar conflitos no uso e na apropriação do território. Nesse contexto, elas deveriam, 
inclusive, administrar conflitos entre as regiões e o uso ordenado do território nacional. Por outro 
lado, as políticas relacionadas ao planejamento regional teriam como prioridade a atuação em 
áreas com menor renda e baixo dinamismo econômico, correspondendo a um dos instrumentos 
do ordenamento territorial.

No tocante ao planejamento regional, o processo de regionalização do espaço pode ser 
entendido de duas formas: i) como um fato em si, um dado da realidade, a partir das diferenciações 
de áreas produzidas por dinâmicas naturais ou pela história social, em ambos os casos, decorrentes 
da realidade em transformação, ii) como uma construção intelectual, decorrente da leitura dessas 
diferenciações (SILVA, 2010).

No segundo caso, cabe ressaltar a forte ligação entre regionalização e planejamento regional, 
onde uma dada regionalização do espaço baseia-se na escolha de determinados critérios de 
regionalização, que variam conforme o fenômeno a ser regionalizado e o uso que se pretende 
conferir aos recortes regionais. 

Embora apresentem caráter técnico, os recortes regionais, bem como as políticas públicas 
ligadas ao planejamento regional, possuem um viés político e também um caráter conflituoso, 
sendo isentos de neutralidade. A esse respeito, Oliveira (1981, p.23) assinala que o planejamento é 
“[...] uma forma transformada do conflito social, e sua adoção pelo Estado em seu relacionamento 
com a sociedade é, antes de tudo, um indicador do grau de tensão daquele conflito [...]”. Ademais, 
além de o planejamento regional conter, de forma inerente, os conflitos sociais, o mesmo possui 
a tendência de homogeneização monopolista do espaço econômico, sobretudo no caso dos países 
subdesenvolvidos, já que haveria sua subordinação ao capital internacional. 

Conforme Ianni (1991), as duas faces do planejamento são a estrutura econômica e a 
estrutura de poder. Todavia, os planejadores geralmente tratam apenas as relações e processos 
relativos à estrutura econômica, embora o planejamento seja um processo que começa e termina 
no âmbito das relações e estruturas de poder. O autor assinala que o planejamento destina-se, 
explicitamente, a transformar ou consolidar uma dada estrutura econômica e social, logo, ele implica 
na transformação ou consolidação de uma dada estrutura de poder, uma vez que as relações e os 
processos políticos e econômicos estão sempre imbricados, influenciando-se e determinando-se 
reciprocamente.

Segundo Costa (1995), alguns aspectos dos discursos e das práticas oficiais a respeito das 
questões territoriais, em especial as manifestações constantes de alguns segmentos do aparelho 
do Estado, que formulam e executam tais políticas, ou mesmo de alguns representantes do poder 
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político em suas várias escalas, compõem, em conjunto, “ideologias territoriais” de natureza 
institucional. A esse respeito, emerge uma importante questão para reflexão: a possibilidade de 
considerar o próprio ordenamento territorial e o planejamento regional, e seus instrumentos, 
como “ideologias territoriais”, fundamentadas por um conjunto de paradigmas hegemônicos. 

Embora o Estado não seja um ator único, ele busca orientar a ação de outros atores por meio 
do planejamento nas escalas nacional e regional e do ordenamento territorial, segundo Bomfim 
(2007), fazendo uso de instrumentos, teorias e ideologias, a partir de escolhas bastante seletivas, 
a fim de atingir seus objetivos. 

PRINCIPAIS POLÍTICAS TERRITORIAIS DO ESTADO BRASILEIRO NO ATUAL PERÍODO 
DEMOCRÁTICO

No Brasil, as técnicas de planificação econômica foram largamente utilizadas entre as 
décadas de 1950 e 1970, sendo que a partir do início dos anos 80, a crise financeira e fiscal do 
Estado culminou no enfoque de políticas macroeconômicas e de curto prazo, em detrimento do 
planejamento nacional e regional de médio e longo prazos.

Em meados da década de 1990, o planejamento na escala nacional é retomado com os 
PPAs, possibilitando o resgate das políticas territoriais. Assim, o PPA 1996-1999, denominado 
Programa Brasil em Ação, pautou a escolha de seus projetos segundo os Eixos Nacionais de Integração 
e Desenvolvimento (Enids), criados para orientar o setor público e o setor privado na alocação de 
investimentos produtivos, sociais, ambientais e de informação e conhecimento (RIBEIRO, 2002). 

De acordo com o Programa Brasil em Ação, os Enids levariam em conta a geografia econômica 
do país, especialmente os fluxos de bens e serviços, desconsiderando, para fins de planejamento, 
os limites dos estados e das regiões. 

Ablas (2003) aponta que “a distância econômica, mais que a física, passou a ser considerada 
a real medida do mundo globalizado [...]”, ou seja, a infraestrutura teria passado de um objetivo 
geopolítico, relacionado à ocupação do território, para uma perspectiva geoeconômica, na qual fatores 
como recursos naturais e outras potencialidades seriam secundários em favor da infraestrutura 
como elemento essencial ao sucesso. Assim, os Enids tinham por objetivo sanar as deficiências de 
infraestrutura econômica do território nacional, visando o desenvolvimento econômico do país. 

Para Galvão e Brandão (2003), a proposta dos Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento 
representou a continuidade das políticas públicas neoliberais assumidas no início da década de 
1990. Além disso, Uderman (2008) assinala que o PPA 1996-1999 estava explicitamente ligado 
ao paradigma da administração gerencial.

O presidente Fernando Henrique Cardoso, durante o seu segundo mandato, buscou revisar 
os Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento para reforçar sua utilização no PPA 2000-2003, 
denominado Programa Avança Brasil.

Conforme Théry e de Mello (2009), o Programa Avança Brasil concentrou os investimentos ao 
longo dos Enids, privilegiando os setores ligados à infraestrutura. Portanto, o território nacional 
seria visto como uma série de redes, que passaram a orientar o planejamento nas escalas nacional 
e regional, dirigindo os investimentos para as redes escolhidas, conforme destaca o cartograma 
exposto na Figura 1, a seguir.
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Figura 1 - Cartograma dos principais investimentos propostos para PPA 2000-2003.

Fonte: THÉRY; MELLO (2009, p.286).

Segundo Freitas (2012), no plano teórico-metodológico a revisão dos Enids baseou-se na 
tradicional Teoria dos Polos de Crescimento. Dessa forma, a polaridade de uma via de comunicação 
(rodovia, ferrovia ou hidrovia) serviu como parâmetro à delimitação dos Eixos. No caso da delimitação 
das áreas de influência de cada eixo, considerou-se a hierarquia urbana e a funcionalidade das 
cidades presentes nas proximidades dessas vias, segundo dados apresentados na publicação do 
IBGE “Região de influência das Cidades” (ABLAS, 2003).

Outra referência teórico-metodológica presente na elaboração dos Enids foi a associação entre 
o poder transformador de uma grande obra de infraestrutura e o desenvolvimento econômico. 
Nesse aspecto Galvão e Brandão (2003) ressaltam que há muito tempo as obras de infraestrutura, 
especialmente aquelas ligadas ao transporte e à energia, constituem o ponto de partida clássico 
das intervenções governamentais em busca do desenvolvimento. Isso ocorreria porque “[...] além 
de possuir porte e capacidade elevada de mobilização de recursos de várias espécies, a grande obra 
de infraestrutura clássica também permite revalorizar os empreendimentos produtivos existentes 
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no seu entorno e suscitar o desenvolvimentos de novos” (Ibid., p. 194).
Santos (2005, p.49) assinala que o paradigma da industrialização e o paradigma da 

infraestrutura, tidos como elementos essenciais à promoção do desenvolvimento, relacionavam-
se também ao paradigma da urbanização, que “[...] se apresentava como pré-condição para a 
criação de oportunidades de desenvolvimento além do nível de subsistência, aproveitando-se das 
economias de aglomeração, condição fundamental para o almejado crescimento [...]”.

Dessa forma, a identificação de deficiências de infraestrutura, que por sua vez dificultariam 
a integração e articulação das regiões e causariam graves entraves ao desenvolvimento, fez com 
que a superação desses entraves se tornasse a principal questão presente na agenda pública do 
Governo Federal durante a década de 1990. Galvão e Brandão (2003) ressaltam ainda o amplo apoio 
político e também administrativo dos quadros técnicos do governo em relação a essa abordagem. 

Para esses autores (Ibid., 2003), seria justamente a contraposição de alguns atores 
governamentais a essa visão unidimensional que levou à ampliação das áreas de influência adjacentes 
aos eixos, resultando na transformação destes em regiões de planejamento. No entanto, permaneceu 
a primazia das vias de comunicação e das políticas voltadas a seu aperfeiçoamento. Tal fato causava 
imprecisões conceituais e variações significativas nos critérios de regionalização adotados na 
elaboração dos Enids, desde sua proposta original no PPA de 1996-1999. Além disso, os autores 
destacam que nem todos os eixos eram verdadeiros eixos, e que essa forma de regionalização era 
insuficiente para abarcar todas as ações de um PPA.

Além de tais problemas teórico-conceituais, os PPAs de 1996 e 2000 concentraram 
investimentos em áreas atrativas por meio dos Enids, reforçando as desigualdades regionais e a 
lógica de competição entre os lugares (“guerra fiscal”). Assim sendo, os Enids foram abandonados 
no início do primeiro mandato presidencial de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2007), que passou a 
concentrar esforços na criação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), discutida e 
elaborada entre 2003 e 2007, ano em que foi instituída. Assim, o planejamento regional, apoiado 
em reflexões sobre a superação das desigualdades espaciais e sociais, passou a apresentar um 
processo de revitalização consistente somente a partir de 2003.

A PNDR foi instituída pelo Decreto nº 6.047, de 22 de fevereiro de 2007, sendo o marco 
recente mais importante das políticas regionais no país, objetivando combater a desarticulação 
e dispersão da ação do Estado quanto às políticas de cunho regional e atuar sob novos recortes e 
escalas regionais (BRASIL/MI/SDR, [2006 ou 2007]). 

Nesse caso, destaca-se a criação da Tipologia da PNDR (2008-2011), construída por meio 
do cruzamento das variáveis “rendimento domiciliar per capita” e “variação do PIB per capita”, 
tendo como base a classificação das microrregiões utilizadas pelo IBGE para orientar a natureza 
das políticas aplicáveis em cada uma delas. No entanto, essa tipologia não foi utilizada, uma vez 
que os esforços se concentraram nas seguintes áreas prioritárias eleitas pela própria política: a) na 
escala macrorregional: a totalidade da área de atuação da Sudene, Sudam e Sudeco, com exceção 
dos espaços classificados como de Alta Renda; b) em escala intermediária: o Semiárido, a Faixa 
de Fronteira e as Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDEs); c) na escala sub-regional: as 
Mesorregiões Diferenciadas, os Territórios Rurais e os Territórios da Cidadania. O cartograma 
exposto na Figura 2, exibida a seguir, apresenta tais espaços prioritários. 
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Figura 2 - Cartograma dos Espaços Prioritários da PNDR (2008-2011)

Fonte: BRASIL/MI/SDR (2012).

A partir do exame da PNDR (BRASIL/MI/SDR, [2006 ou 2007]), pode-se concluir que ela 
apresenta como principais aspectos: a busca pela conjunção entre os modelos top-down e bottom-
up de políticas públicas, a inserção do planejamento participativo, o tratamento multiescalar da 
questão regional, a busca pela cooperação intergovernamental e a proposta de criação de novas 
fontes de recursos e instrumentos financeiros para subsidiar a política. 

A abordagem multiescalar e a variedade de recortes regionais apresentada pela PNDR é um 
avanço no tratamento da problemática envolvendo as desigualdades regionais, já que os problemas 
e desafios a serem enfrentados no tocante a uma política de desenvolvimento regional dessa 
envergadura são bastante diversificados e complexos, demandando por sua vez uma abordagem 
que dê conta de tal complexidade. Destaca-se também a busca pela cooperação governamental, com 
vistas a racionalizar e orientar as políticas setoriais do Governo Federal e as políticas estaduais e 
municipais com rebatimentos territoriais significativos, ou seja, que atuam na produção do espaço.

Ademais, a PNDR apresenta em seu desenho influências de paradigmas de natureza política, 
administrativa e econômica presentes no cenário nacional e internacional, destacando-se: o 
neoliberal, o da globalização, o do meio ambiente, o da administração gerencial, o do desenvolvimento 
(nas vertentes socioeconômica, local e sustentável), o da infraestrutura, o da industrialização, o 
do agronegócio, o do turismo, o da polarização econômica, o da urbanização e o do planejamento 
participativo.
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Apesar dos avanços incorporados pela PNDR, ela ainda apresenta significativas limitações nas 
dimensões teórica, operacional e política, que em conjunto dificultam sua implementação e execução. 
No âmbito das limitações teóricas ressaltam-se: a ênfase nos paradigmas da industrialização, da 
infraestrutura econômica e do desenvolvimento local; a fraca associação entre planejamento regional 
e urbano; o déficit de análises críticas no âmbito das políticas regionais acerca das implicações do 
turismo e do agronegócio enquanto vias para a promoção do desenvolvimento socioeconômico. 
Dentre as limitações operacionais apresentadas pela PNDR, destacam-se: a problemática da revisão 
dos recortes regionais; a falta de mecanismos que promovam a organização e o planejamento nos 
recortes regionais estabelecidos; e, a problemática da assimetria entre as regiões e entre os entes 
federados. No âmbito das limitações políticas a perda de importância da questão regional ao longo 
dos governos de Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff têm prejudicado a consolidação e a 
implementação da PNDR, pois, embora a questão regional sido reinserida na agenda governamental 
ela nunca ganhou prioridade dentre as políticas públicas. 

Portanto, a PNDR insere-se num processo complexo, envolvendo tanto a retomada como a 
ressignificação e inovação de alguns atributos do planejamento regional brasileiro. Entretanto, a 
política regional, consubstanciada na PNDR, não obteve prioridade na agenda governamental nos 
últimos 10 anos devido à primazia conferida às agendas sociais, representada especialmente pelos 
Territórios da Cidadania e pelo Programa Bolsa Família, e à agenda de infraestrutura, representada 
pelo PAC.

O Programa Territórios da Cidadania foi lançado em 2008 pelo Governo Federal com o propósito 
de promover o desenvolvimento econômico e universalizar programas básicos de cidadania por 
meio de uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável. Como estratégia, o Programa 
visa promover a participação social e a integração de ações entre Governo Federal, estados e 
municípios. As ações que integram o Programa são organizadas em três eixos (apoio a atividades 
produtivas; cidadania e direitos; infraestrutura) e sete temas (organização sustentável da produção; 
ações fundiárias; educação e cultura; direitos e desenvolvimento social; saúde, saneamento e 
acesso à água; apoio à gestão territorial; infraestruturas)4. Atualmente o Programa conta com a 
participação de 22 órgãos públicos, que beneficiam 120 Territórios distribuídos por todo o país, 
como demonstra o cartograma representado na Figura 3.

Leandro Freitas Couto (informação verbal)5 aponta o Programa Territórios da Cidadania como 
o grande polarizador da discussão territorial no governo a partir de seu lançamento em 2008, se 
tornando a grande referência das políticas territoriais do governo por ter estabelecido um modelo 
de políticas públicas pautadas no diálogo com o território e com os atores locais, erigindo um 
modelo de governança baseado na cooperação intergovernamental e no planejamento participativo.

Segundo Karam (2012), um aspecto a ser notado é a significativa coincidência entre as áreas 
consideradas prioritárias pela PNDR e os recortes regionais utilizados pelo Programa dos Territórios 
da Cidadania, já que este utiliza os critérios elaborados pela tipologia da PNDR. Portanto, haveria, 
segundo o autor, uma “[...] sintonia espacial e programática entre as iniciativas”.

4 Portal da Cidadania. Disponível em: <http://www.territoriosdacidadania.gov.br>.  Acesso em: 07 maio 2014.
5 Entrevista concedida à Simone Affonso da Silva, em 22/11.2013.
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Figura 3 - Cartograma dos Territórios da Cidadania

Fonte: BRASIL/MDA/SDT (2010).

Citando Arilson Favareto (2010)6, Ricardo Antônio de Souza Karam (2012) pondera a 
atuação ex-post das ações setoriais que o programa busca convergir territorialmente. Tais ações 
manteriam o caráter fragmentado e disperso das políticas governamentais. Assim, o programa 
seria uma inovação apenas parcial, pois, por um lado, buscou-se realizar a cooperação intra e 
intergovernamental convergindo políticas públicas em territórios delimitados, mas por outro 
lado, priorizou-se demasiadamente políticas sociais em detrimento de políticas voltadas ao 
desenvolvimento econômico. Assim, houve a “[...] insistência em soluções compensatórias para 
segmentos mais destituídos, enquanto a parcela dinâmica do país seria brindada com a aceleração 
do crescimento [...]”.

6 FAVARETO, Arilson. Tendências contemporâneas dos estudos e políticas sobre o desenvolvimento territorial. In: MIRANDA, Carlos; TIBÚRCIO, 
Breno (Orgs.). Políticas de desenvolvimento territorial rural no Brasil – avanços e desafios. Brasília: IICA, 2010 (Série Desenvolvimento Rural 
Sustentável, 12).
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Ademais, da mesma forma que os Fóruns Mesorregionais no âmbito da PNDR, os Colegiados 
Territoriais no arcabouço do Programa Territórios da Cidadania também enfrentam problemas 
relacionados à mobilização plural de atores sociais e a baixa habilidade de atuar no âmbito da 
elaboração, implementação execução de planos de desenvolvimento, de acordo com o autor 
supracitado. 

Karam (2012) também cita os limites do programa relacionados à falta de mecanismos capazes 
de articular diversos setores políticos e econômicos em torno de um projeto de desenvolvimento 
para cada região. Haveria a participação maciça do setor primário, especialmente da agricultura 
tradicional associada à pequenos e médios produtores, e pouca participação dos setores secundário 
e terciário. Além disso, o programa teria pouca capacidade de promover o desenvolvimento, pois 
se trata de um

[...] modelo protagonizado pelo campo, de ênfase microrregional e notadamente capitaneado 
por segmentos tradicionalmente desprovidos tanto de recursos de poder quanto de conexões 
permanentes (global pipelines) com setores dinâmicos e núcleos decisórios, nacionais e 
internacionais.

Da mesma forma que as discussões em torno da revisão da PNDR apregoam a importância 
de haver municípios âncoras para o desenvolvimento das Mesorregiões Diferenciadas, Karam 
argumenta sobre a necessidade de ampliar a articulação com os setores sociais relevantes presentes 
nos Territórios da Cidadania, especialmente os urbanos, fim de garantir a viabilidade e continuidade 
do programa.

Por fim, trazemos o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), afim de fechar nossa breve 
análise acerca de tais ações governamentais.

Instituído em 2007 através da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007 (BRASIL, 2007), 
que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros para a execução desse Programa, as 
ações relacionadas ao PAC foram discriminadas do orçamento da União, para que pudessem ser 
realizados os diversos projetos que constam nesse Programa, tais como de infraestrutura, energia, 
saneamento, habitação.

Com recursos do Plano Plurianual de 2008-2011, o PAC é referente ao segundo mandato 
do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua primeira edição, e foi renovado, em sua segunda 
edição, pela presidente Dilma Roussef, sendo denominado de PAC-2 (2012-2015).

O principal objetivo do programa consiste em 

[...] promover a aceleração do crescimento econômico, o aumento de empregos e a melhoria 
da qualidade de vida da população. Possui um conjunto de medidas destinadas a incentivar o 
investimento privado, aumentar o investimento público em infraestrutura e remover obstáculos 
burocráticos, administrativos, normativos, jurídicos e legislativos para o crescimento (BRASIL, 
2010b).

Desse modo, consideramos que o PAC se torna um eixo estruturante para a aplicação dos 
recursos do PPA tendo como premissa o desenvolvimento econômico do país. Trazemos para o 
destaque que esse Programa resgata em seu bojo de projetos uma série de ações governamentais 
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que ainda não tinham sido executadas anteriormente. Referimo-nos às diversas hidrelétricas 
atualmente em construção na Amazônia, como Jirau, Santo Antônio e Belo Monte, já em fase 
bem adiantada, sendo as duas primeiras gerando energia comercialmente. Também há as rodovias 
como a Transamazônica (BR-230) e a rodovia Cuiabá-Santarém (BR-163), ou a Porto Velho-
Manaus (BR-319). São projetos das décadas de 1950, 1960 e 1970 que não foram concluídos, e 
agora são executados dentro do PAC. O gasoduto Urucu-Porto Velho também constitui uma obra 
do PAC-1 que, como todas as demais ora mencionadas, por não terem sido concluídas em tempo, 
se estenderam para o PAC-2 (FEARNSIDE & LAURANCE, 2012).

“Governar é construir estradas”. Com essa frase retirada do livro Território e História 
no Brasil (MORAES, 2008, p. 137) relembrando o governo Washington Luís (1926-1930), 
podemos compreender que a política do Governo Federal ainda continua sendo a da construção 
de infraestruturas pela “dominação” do território, tendo como mais atual exemplo o PAC. Assim, 
entendemos enquanto elementos materializados da política de dominação territorial do Governo, 
sobretudo para a reprodução do capital, considerando os novos agentes que se estabelecem no 
território, os novos objetos fixos e, ainda, as redes e os fluxos derivados desse processo (BORGES, 
2012).

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Podemos considerar que nem toda política relativa ao ordenamento territorial está voltada 
essencialmente para o desenvolvimento regional, sob a ótica da superação das desigualdades 
regionais, assim como nem toda política relacionada ao planejamento regional tem como fundamento 
o ordenamento do território. Por conseguinte, embora o ordenamento territorial e o planejamento 
regional sejam complementares, apresentando algumas sinergias e objetivos em comum, há 
significativas diferenças entre as duas modalidades de planejamento, que não chegam a ser 
divergentes ou contraditórias.

No entanto, os sucessivos governos têm dado prioridade às políticas macroeconômicas e ao 
planejamento de curto prazo (PPAs), utilizando alguns programas para promover, de certa forma, 
um relativo reordenamento territorial, como é o caso dos Enids e do PAC. Nesse contexto, pouca 
importância tem sido conferida ao planejamento regional no âmbito governamental. Além disso, as 
políticas públicas têm sido desenhadas, implementadas e executadas de forma setorial, fragmentada, 
descoordenada e até contraditória. A superação de tais atributos passaria pela elaboração de um 
planejamento nacional estratégico, um “projeto nacional” que teria a prerrogativa de definir os 
grandes objetivos nacionais a curto, médio e longo prazos, elencando diretrizes para uma Política 
Nacional de Ordenamento Territorial e para a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, 
além de orientar os planos setoriais estratégicos e os planos econômicos nacionais (PPAs).
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GESTÃO TERRITORIAL: METRÓPOLES EM FOCO

TERRITORIAL MANAGEMENT: METROPOLIS IN FOCUS

SINDELY ALCHORNE

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
sindely@ig.com.br

RESUMO. O Brasil é o maior país da América do Sul e da região da América Latina, sendo o quinto maior do mundo, 
com 8.514.877 km2, com uma população com mais de 200 milhões de habitantes. Atualmente, existem 35 Regiões 
Metropolitanas, que abrangem 84 milhões de pessoas, correspondendo a 42% da população do Brasil. O presente 
estudo, fruto da pesquisa de doutoramento, se debruça na análise de gestão de políticas territoriais, em especial as 
metrópoles, tendo como foco de atenção as duas maiores cidades brasileiras: São Paulo e Rio de Janeiro - dada suas 
complexidades, acirramento de desigualdades e pobreza, somada ao conjunto de violências latentes, segregação 
espacial, exclusão social e miséria.

Palavras-Chave. Gestão territorial, Metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro.

ABSTRACT. Brazil is the largest country in South America and the Latin American region, being the fifth largest in the 
world, with 8.514.877 km2 with a population of over 200 million in habitants. Currently, there are 35 metropolitan 
areas, covering 84 million people, accounting for 42% of Brazil’s population. This study was a result of doctoral 
research, focuses on the analysis of territorial management policies, especially the metropolis, with the focus of 
two major Brazilian cities: São Paulo and Rio de Janeiro - given its complexities, worsening inequalities and poverty, 
coupled with the set of latent violence, spatial segregation, social exclusion and poverty.

Keywords. Land management, Metropolises, São Paulo, Rio de Janeiro.

APRESENTAÇÃO

Houve tempo em que a cidade tinha pêlo na axila

E em que os parques usavam cinto de castidade

As gaivotas do Pharoux não contavam em absoluto

Com a posterior invenção dos kamikazes 

De resto, a metrópole era inexpugnável

Com Joãozinho da Lapa e Ataliba de Lara.

Vinicius de Moraes

Nas metrópoles brasileiras enfrentam-se desafios em que ao mesmo tempo, mantêm e 
aumentam as desigualdades sociais, sendo multiplicadas as questões de saneamento ambiental, 
moradia, pavimentação, necessidades sociais - drama das políticas públicas nas grandes cidades, 
que concentram uma produção simultânea de desemprego econômico e desigualdade social, de 
riqueza e miséria, de sofisticação tecnológica e degradação ambiental.

As metrópoles estão no centro dos dilemas políticos, sociais e econômicos, com suas sequelas: 
imobilização territorial, segmentação territorial, pressão pela ocupação das áreas mais centrais, 
construções ilegais ou irregulares, violência, tráfico de drogas, pobreza, desigualdade, urbanização 
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difusa - reflexos de espaços multifacetados de inclusão e exclusão social, na medida em que 
permitem o acesso da população aos direitos sociais e, paradoxalmente ainda que entrelaçadas, as 
distancia pela desigualdade, pobreza, urbanização acelerada com ocupações desordenadas e sem 
infraestrutura mínima para a sobrevivência dessa mesma população.

O que fazer com os bairros ilegais e violentos? Como enfrentar o mercado imobiliário 
especulativo e excludente garantindo o direito à cidade para todos? Quando remover ou quando 
e como consolidar as ocupações ilegais? Como assegurar direitos universais e não privilégios para 
poucos? Qual o espaço que existe para o planejamento territorial, com participação social? Até 
quando será possível conciliar o processo de democratização com a manutenção de tamanhas e 
gigantescas disparidades sociais?

Deve-se considerar as particularidades e peculiaridades de uma gestão em metrópoles com 
o superlativo de demandas, possibilidades, facilidades, entraves, desafios e angústias que lhe são 
afetas, na medida em que viver em metrópoles facilita e dificulta o acesso aos serviços.

Há a necessidade latente de repensar a gestão no sentido de levar em consideração as diferenças, 
funções, tamanhos e complexidades de metrópoles, pois nenhum marco para governar metrópoles 
foi produzido até agora pelo processo de redemocratização/descentralização da gestão pública. 
A distribuição federal de recursos aos municípios não prevê verbas específicas para metrópoles.

O artigo 18 da Constituição Federal determina a autonomia dos municípios, o que não 
assegura, contudo, autonomia financeira e decisiva, ou seja, “O fortalecimento institucional e 
financeiro do município não significa que sua autonomia lhe permita contrarressar políticas públicas 
de alcance regional, nacional ou internacional (…) afinal, os governos centrais controlam as políticas 
macroeconômicas, o que inclui a definição das políticas monetárias, cambial e a maior parte da política 
fiscal (cerca de 60% dos gastos públicos são efetuados pela União).” (SANTOS, 2010, p. 104).

Muitas dessas questões são fruto de estudos, a partir de análises em andamento realizadas 
pelo Núcleo Integrado de Estudos e Pesquisas em Seguridade e Assistência Social – NIEPSAS, do 
Departamento de Serviço Social da PUC-Rio – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 
O Núcleo espera com estas e com outras pesquisas contribuir para a gestão e para o efetivo controle 
social e democrático.

O NIEPSAS – Núcleo Integrado de Estudos e Pesquisas em Seguridade e Assistência Social, 
instalado na PUC-Rio em 2013, conta com a assessoria do NEPSAS - Núcleo de Estudos e Pesquisas 
em Seguridade e Assistência Social da PUC-SP. Seus objetivos se mesclam na busca de realização 
de pesquisas, estudos, análises, reflexões que incidam diretamente na execução, gestão e controle 
da proteção social pública.

Tendo em vista o avanço das políticas sociais a partir da Constituição Federal de 1988, 
bem como o processo de municipalização e descentralização de serviços, o NIEPSAS se destina 
a analisar questões sobre a seguridade social, entendida como um campo, em metamorfose, de 
luta e de formação de consciência crítica, que requer competência política, teórica e técnica, para 
o entendimento de suas múltiplas expressões.
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SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL): SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO

Até a década de 1960 o país contava apenas com duas cidades com mais de um milhão 
de pessoas: São Paulo e Rio de Janeiro, que são as duas maiores metrópoles do Brasil, com 
suas peculiaridades: migração, ocupação desordenada, oferta incipiente de infraestrutura nas 
comunidades, vulnerabilidades e riscos sociais aguçados, violência, crescimento urbano, aumento 
de favelas, aumento do número de usuários do crack, entre outras.

As duas capitais somam em torno de 18 milhões de pessoas, ou seja, abrigam aproximadamente 
11% da população brasileira e uma parte extremamente significativa do PIB (663 bilhões), contudo 
não há nenhuma diferença no trato de municípios, prevista pela Constituição Federal, nem pela 
demografia nem pelo nível de complexidade e desenvolvimento dos mesmos. 

Na visão de Paul Singer (2002, p. 122,123) as grandes cidades permaneceram durante muito 
tempo como centro de desenvolvimento econômico. Atualmente, contudo, tornaram-se o epicentro 
da crise. “Muitas deixaram de crescer e a pobreza brasileira – a população que vive (ou vegeta?) 
abaixo da linha da pobreza – está se aglomerando nelas.”

A pesquisa de doutorado debruçou-se no resgate da gestão da política de assistência social 
em duas metrópoles: Rio de Janeiro e São Paulo, com foco nos Planos Municipais de Assistência 
Social e Relatórios de Gestão, numa busca de compreensão do acompanhamento/influência das 
determinações/orientações nacionais, acopladas às complexidades inerentes a metrópoles, somadas 
ao fato de a primeira ter sido capital federal e a outra, a “capital financeira” do país. 

Um dado interessante apontado na Política Nacional de Assistência Social - PNAS/04 
diz respeito aos extremos, ou seja, 20% da população brasileira reside em metrópoles (apenas 
15 cidades) e 20% em pequenos municípios. Além disso, faz uma análise da situação brasileira 
nos aspectos demográficos; situação da família e indivíduos (que vem passando por profundas 
transformações); trabalho de crianças e adolescentes; gravidez na adolescência; idosos (muitos 
ainda trabalham e 30,4% desempenham um papel importante para a manutenção da família); 
pessoas com deficiência; investimento da assistência social na esfera pública.

Tais questões são afloradas em metrópoles, especialmente, São Paulo e Rio de Janeiro, onde se 
desenvolvem e transitam decisões financeiras, mercadológicas e tecnológicas - que concentram mais 
da metade da população brasileira e índices alarmantes de concentração de pobres, multiplicação 
de favelas, loteamentos clandestinos e invasões. 

A estrutura das grandes cidades brasileiras e o seu perfil segmentado e segregado é tributária 

dos processos sociais de acesso a bens e serviços. Apesar das marcas e heranças de um passado colonial 

patrimonialista, escravista e profundamente excludente, a estrutura desses centros está marcada pela 

lógica de coordenação das ações sociais e econômicas.

As duas capitais situam-se em uma das áreas mais ricas do país, ambas com base econômica 
e maiores indicadores sociais. Há problemas fundamentais na gestão de metrópoles, como, por 
exemplo, descentralizar os serviços e coordenar a prestação desses serviços de forma centralizada 
em uma única Secretaria.

(...) se enfrentar a questão social é uma necessidade simultaneamente social e econômica, 
além de um imperativo moral, por que então pouco tem sido feito? Por que a questão 
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metropolitana tem sofrido de uma ameaçadora orfandade política? Até quando será 
possível conciliar o processo de democratização com a manutenção de tamanhas e gigantescas 
disparidades sociais? (...) As metrópoles estão hoje, portanto, no coração dos dilemas da nação 
brasileira. Em seu solo estão dramatizados e concentrados os efeitos da disjunção entre nação, 
economia e sociedade inerentes à nossa condição histórica de periferia da expansão capitalista, 
acelerados pela subordinação à globalização hegemonizada pelo capital financeiro. (RIBEIRO 
et all, 2010, p. 44,45, grifo meu)

Há perguntas eminentes: o contexto das metrópoles favorece ou dificulta as mudanças 
necessárias na política de assistência social? E com relação à gestão de metrópoles, que desafios 
estão postos? Como equacioná-los? A gestão em metrópoles pode levar em consideração os mesmos 
parâmetros utilizados em municípios de pequeno porte?

Antecipo que os critérios não podem ser os mesmos para cidades de pequeno porte e 
metrópoles, ainda que esta tenha sido a regra geral. Por isso a necessidade e urgência das reflexões 
que aqui proponho, uma vez que:

(...) as regiões metropolitanas se tornaram o loci mais notáveis de segregação espacial, exclusão 
social e miséria. Pode-se mesmo dizer que, em função dos fenômenos como desemprego em 
massa, exclusão social crescente e violência urbana, a questão social no Brasil de hoje é, 
acima de tudo, uma questão metropolitana. (GOUVÊA, 2005, p. 19, grifo meu)

São Paulo é a maior metrópole brasileira, com mais de 11 milhões de habitantes, dividida 
em 96 Distritos, 31 Subprefeituras e 5 Coordenadorias de Assistência Social. Essa cidade reúne 
a maior rede de assistência social da América Latina, com serviços executados com mais de 1000 
organizações sociais parceiras. É a cidade latino-americana com maior índice de tecnologia de 
ponta e, paradoxalmente, com um grande contingente de analfabetos, excluídos e desempregados. 
Talvez, seja essa uma das cidades que revele com mais clareza os dois “brasis”. É uma capital para 
os negócios e um péssimo exemplo de qualidade de vida; portanto, uma cidade de contrastes.

Já a cidade do Rio de Janeiro, classificada como grande metrópole, situa-se no plano mundial 
entre as vinte cidades mais populosas, com 6.320.446 habitantes. No âmbito da América Latina 
é a terceira maior cidade e a quarta maior concentração metropolitana, depois das cidades do 
México, São Paulo e Buenos Aires. 

Da população total do município, cerca de 20% residem em favelas, 10% em loteamentos 
irregulares e 10% em conjuntos habitacionais com precária infraestrutura e saneamento básico, os 
quais coexistem lado a lado com outras parcelas da população que usufruem espaços privilegiados 
para moradia. Registra-se, ainda, a existência de 1.033 Favelas e 955 loteamentos (assentamentos 
irregulares) em todo território carioca. 

A assistência social nessas cidades, enquanto instância institucionalizada, mesclou entre 
as nomenclaturas: serviço social, bem-estar social, desenvolvimento social e assistência social, 
numa indefinição de ações específicas da área e no desenvolver das mesmas, abarcando ações de 
turismo, engenharia e educação – numa falsa visão que percebia o órgão como sendo a “prefeitura 
dos pobres”. 
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Ribeiro et al. (2010: 08, 09) defendem a ideia de que não existe nenhum critério para orientar 
as regiões metropolitanas, delimitar suas fronteiras e muito menos governança urbana que leve 
em consideração as diferenças, funções, tamanhos e complexidades de metrópoles. E evidenciam 
que nenhum dos problemas das áreas metropolitanas pode ser resolvido em escala municipal, 
defendendo que o avanço democrático do Brasil exige colocar no centro da agenda social a questão 
metropolitana. Trazem como resultado o indicativo da

(...) necessidade das intervenções governamentais nas metrópoles buscarem a articulação 
entre os objetivos da assistência social e transferência de renda aos grupos mais 
vulneráveis e os de reconstrução social, habitacional e urbanística dos territórios, 
isto é, intervenções orientadas pelos princípios e instrumentos da reforma urbana. Trata-
se de tomar o território como elemento de articulação das ações governamentais que 
visam a construir o sistema de proteção social e quebrar os mecanismos de reprodução das 

desigualdades e da pobreza (RIBEIRO et al., 2010, p. 46, grifo meu).

Creio que tais preocupações perpassam a gestão da política de assistência social em metrópoles 
e são agudizadas frente ao público e as demandas sobre as quais se pretende debruçar. Além do 
desafio de dar voz aos que nunca a tiveram, incentivando o surgimento de interesses sociais, como 
uma tarefa extremamente difícil, mas altamente transformadora. 

O que reforço é a necessidade da implantação de uma estrutura administrativa que considere 
as peculiaridades da gestão em metrópoles, que dê conta dessas diferenças e complexidades na e 
para a gestão pública da política de assistência social, posto que: “(...) a dinâmica da vida em uma 
metrópole possui um ritmo diferenciado, que interfere nas conexões com o próprio espaço urbano, de definição 
de acessibilidade intra-urbana. O tempo e os recursos financeiros que se gasta em deslocamentos para o 
acesso aos serviços, às várias dimensões relacionais faz toda a diferença na organização das populações 
residentes em áreas metropolitanas.” (KOGA, 2009, p. 50)

Conforme a Política Nacional de Assistência Social, os municípios são divididos por porte 
e as metrópoles identificadas como as cidades com mais de 900 mil habitantes. A mesma PNAS 
assinala que: “Essas nuances demográficas apontam a necessidade de os Centros de Referência de 
Assistência Social considerarem as dinâmicas internas de cada tipo de município, face à natureza 
de sua concentração populacional aliada às condições socioeconômicas”. (PNAS, 2004, p. 18)

Para Koga (2009), a PNAS/04 tem representado um esforço coletivo por uma política social 
mais envolvida com o chão das cidades brasileiras, associando suas diretrizes com o porte dos 
municípios, o que é encontrado em documentos, discursos e análises de gestores da política de 
assistência social em todo o país.

A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS 2005 
apontava a questão do protagonismo e referência das metrópoles e sublinhava a necessidade de 
levar “em conta as demandas específicas de regiões metropolitanas”, já que “(...) a Constituição 
de 1988 agregou novas responsabilidades aos estados, dentre as quais destaca-se a coordenação 
da gestão pública nos espaços regionais, tais como as regiões metropolitanas, as aglomerações 
urbanas e as microrregiões. (NOB, 2005, p. 98)

Causa-me surpresa, no entanto, quando em 2012 a partir da reformulação da referida NOB 
não aparecem as palavras metrópole ou metropolitana, nem algo similar. Tal NOB/12 determina 
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quatro níveis de gestão do SUAS: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sem especificar 
o trato de megamunicípios e/ou municípios de pequeno porte, o que defendo como essencial já 
que os municípios apresentam uma multiplicidade de características e especificidades: população, 
urbanização, riqueza, pobreza, desigualdade, cultura, história, influência regional. 

Essa grande diversidade aponta a necessidade de revisão de competências, já que a 
Constituição Federal de 1988 não distinguiu os municípios em nenhuma variável. Suas competências 
administrativas, legislativas e tributárias são exatamente as mesmas, independente do perfil 
demográfico e/ou dos níveis de desenvolvimento econômico e social. 

Como já sinalizado, as duas maiores metrópoles brasileiras - São Paulo e Rio de Janeiro 
- sofrem os embates da falta dessa estrutura administrativa que leve em conta seu diferencial 
enquanto metrópole, o que sublinho como essencial.

As favelas em São Paulo, por exemplo, apresentam maior precariedade quanto ao tipo de terreno 
ocupado e a maior afastamento das áreas mais centrais da região metropolitana (...). Já na 
região metropolitana do Rio de Janeiro o regime urbano permitiu acomodação dos conflitos 
potenciais decorrentes dos efeitos da segmentação sócio territorial pela configuração de um 
modelo de proximidade das favelas com os bairros que concentram as moradias dos segmentos 
superiores da estrutura social. (RIBEIRO et all, 2010, p. 35)

A cobertura de serviços em ambas as cidades, como demonstrado no quadro 01, é desproporcional 
ao número de habitantes. Tal desproporção é ainda mais alarmante em São Paulo, que apresenta 
o dobro de demandas. O que não significa que a cidade do Rio de Janeiro apresente excelentes 
condições de atendimento ao público usuário da assistência social, a diferença é que o número de 
atendimentos em comparação à cidade de São Paulo é menor.

Quadro 01 - Dados de São Paulo e do Rio de Janeiro
DADOS SÃO PAULO RIO DE JANEIRO

Área total 1.522,99 1.182,30

Bairros/Distritos 96 160

Setores Censitários 18.230 10.504

Região Metropolitana 20.775,117 11. 835.708

PIB 443 bilhões 190 bilhões

IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 0,85 0,84

População 11.253.503 6.320.446

População com renda per capita abaixo de R$ 70,00 338.615 165.666

Média pessoa por domicilio 3,14 2,93

BPC – Benefício de Prestação Continuada (idosos/PCD) 184.061 95.328

Bolsa Família 286.642 229.436

Famílias cadastradas 729.987 430.532

IGDM - Índice de Gestão Descentralizado Municipal 0,76 0,74

Subprefeituras 31 05

CAS – Coordenadoria de Assistência Social 05 10

CRAS – Centro de Referência de Assistência Social 49 47

CREAS – Centro de Referência Especializados de Assistência Social 26 14

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados coletados in: MDS, Relatório de Informações Sociais, disponível em: http://aplicacoes.

mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php, acessado em outubro de 2013, Censo IBGE/2010 e sites das prefeituras de SP e RJ.



Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 1368-1375. ISBN 978-85-63800-17-6

Alchorne1374

diagramação: letra1@editoraletra1.com

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS), em seus 10 anos de deliberação, vem provocando 
um intenso reordenamento da política de assistência social em todo o país. Mas há a necessidade 
de sublinhar as diferenças entre os municípios, em especial, a gestão do SUAS em metrópoles.

BREVES CONSIDERAÇÕES

As duas realidades pesquisadas demonstram avanços na política de assistência social no 
país e, resguardando as devidas especificidades, as duas metrópoles possuem similitudes em 
relação à política de assistência social e tomam como base as referências nacionais. Preservam, 
todavia, as especificidades de cada realidade. Esse estudo objetivou conhecer e analisar similitudes, 
particularidades, peculiaridades e limites da gestão em metrópoles. Reafirmo que os critérios não 
podem ser os mesmos para cidades de pequeno porte e metrópoles. 

Busquei demonstrar que as mudanças em curso na política de assistência social são muitas, 
e cada uma delas traz consigo vários desafios, aflorados em metrópoles. Destaco como principal 
novidade/mudança a implantação do SUAS – Sistema Único de Assistência Social efetivamente na 
totalidade de municípios brasileiros. Portanto, urge saber que impactos estão tendo essas ações, 
quais os significados nessa Política, como tem se dado a gestão da política de assistência social em 
metrópoles face aos gigantismos que lhes são peculiares.

Concluo reafirmando que há, sobretudo, a necessidade alarmante de diferenciar a gestão 
da política pública de assistência social em metrópole, como demonstrado ao longo deste artigo. 
Os formatos da gestão da política de assistência social em metrópoles carecem de resposta, ou 
melhor, respostas, que precisam ser construídas no coletivo.
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ESPAÇOS POLÍTICOS LOCAIS ATRAVÉS DAS ONDAS DO RÁDIO:
O CASO DAS RÁDIOS COMUNITÁRIAS

LOCAL POLITICAL SPACES THROUGH RADIO WAVES: THE CASE OF COMMUNITY RADIOS

TATIANA LEMOS DOS SANTOS BORGES

Universidade Federal do Rio de Janeiro
tatianalemos09@yahoo.com.br

RESUMO. Apesar de sua forte relação com a formação da opinião pública ao longo da história brasileira, argumentada 
por Matos (1994) e Rêgo (2008), o rádio tem sido sucessivamente posto de lado na discussão sobre o papel dos meios 
de comunicação na formação da opinião pública. Ao mesmo tempo, dados recentes do Ministério das Comunicações 
reforçam o crescimento do número de emissoras de rádio na última década, chegando ao total de 9.184 emissoras 
em 2011, das quais 4.196 são comunitárias. Estes dados indicam a valorização do papel do rádio e da escala local na 
análise da política nacional e da prática democrática. Ainda que tema de discussão em diversas disciplinas, a relação 
entre a comunicação, o espaço e a política tem sido pouco apreendida pela geografia. O desenvolvimento de uma 
abordagem espacial do tema, aprofundando-se na discussão  da relação entre a comunicação e o exercício da política 
em escala local, é importante para refletir sobre como estes meios mobilizam o cotidiano do cidadão. Neste sentido, 
as rádios comunitárias, fenômeno relativamente novo na comunicação brasileira, tornam-se objetos interessantes 
por seu papel diferenciado na criação e dinamização dos espaços políticos. Elaborar um panorama destas rádios na 
tentativa de compreender qual a lógica espacial que orienta este crescimento e quais os fatores primordiais para sua 
instalação e funcionamento trará grandes avanços a esta análise. Todavia, será necessário traçar o escopo conceitual 
para embasar a discussão, na tentativa de definir como será abordada a escala local e os espaços políticos. Como ponto 
de partida entende-se que a valorização da escala local, como escala onde a política entra em ação e a cidadania é 
posta em prática, levou a criação de mecanismos de participação e de mobilização, dando a comunicação comunitária 
importante papel nos debates locais. Segundo Lourenço (1997) as rádios comunitárias se tornam uma arena pública 
de discussão e definição de opinião e posicionamento da própria comunidade, dependendo do contexto de sua 
criação e funcionamento. Entretanto, a detenção de um veículo de comunicação comunitária, por apresentar vocação 
para influenciar na formação da opinião pública, pode ser usada como um mecanismo preservação e expansão do 
eleitorado. Estes distintos usos das rádios comunitárias brasileiras têm dado espaço a uma lógica ambígua, pois, ao 
mesmo tempo em que mobiliza comunidades em prol de suas necessidades, elas também são usadas como estratégia 
eleitoral e barganha política. Por fim, compreender qual a lógica de funcionamento destas rádios e qual o seu papel 
na formação de espaços de discussões locais ajudarão a perceber como os mecanismos de “democratização” das 
comunicações brasileiras têm sido apropriados em diversas escalas, em diferentes espaços  e de diferentes formas. 

Palavras–Chave. Geografia Política, Mídia, Rádios.

ABSTRACT. Radio has been successively put aside from the discussion regarding the role of media in shaping public 
opinion, despite its strong relationship with the formation of public opinion throughout Brazilian history, as Matos 
(1994) and Rego (2008) have argued. At the same time, the Ministry of Communications reinforce the growth of 
radio stations in the past decade, reaching the total of 9,184 stations in 2011, which 4,196 of them are community 
radios. This data indicates the value of the radio and local scale in the analysis of national politics and democratic 
practice. The relationship between communication, space and politics has not been apprehended by geography, 
although it’s a subject of discussion in many human sciences. The development of a spatial approach for this subject, 
deepening the discussion of the relationship between communication and the exercise of politics at the local level, 
is important to reflect how it mobilizes the everyday life. Thus, community radios, relatively new phenomenon in 
Brazilian communication, become interesting objects for its unique role in the creation and promotion of political 
spaces. The main issue of this article is to develop an overview of these radios in an attempt to understand which 
spacial logic drives this growth and which primary factors for its installation and operation will bring major advances 
to this analysis. However, it will be necessary to trace the conceptual scope to support the discussion in attempt 
to define how it will be addressed at the local scale and political spaces. This article comprehend that the local is a 
scale where politics comes into action and citizenship is put into practice where the creation of mechanisms for 

AS ESCALAS DE GESTÃO DAS POLÍTICAS TERRITORIAISEIXO V
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participation and mobilization are allowed, highlighting the importance of the community communication in local 
debates. According to Lawrence (1997), community radios become a public arena for discussion, defining of opinion 
and positioning of the community, depending on the context of its creation and operation. However, the detention 
of a medium shows the vocation to influence the formation of public opinion, then it can be used as a mechanism of 
electorate preservation and expansion. These different uses of Brazilian community radio have given it an ambiguous 
logic, while mobilizing communities towards their needs, they are also used as an electoral strategy and for political 
bargaining. Finally, understanding the logic of operation of these radios and what is their role in the formation of 
spaces for local discussions will help to show how the mechanisms of “democratization” of Brazilian communications 
have been appropriated at different scales, in different places and in different ways.

Keywords. Political Geography, Media, Radios.

APRESENTAÇÃO DO TEMA

Este trabalho buscará abordar a relação entre a geografia, o território e as rádios comunitárias. 
O rádio foi o primeiro meio de comunicação de massa a se instalar no Brasil, em 1922. Desde 
então ele vem se firmando como um meio de comunicação consistente, capaz de alcançar diversas 
camadas sociais e de se relacionar diretamente com o cidadão, tornando-se, em alguns momentos 
da história do país personagem principal do cenário político-eleitoral e da comunicação entre o 
governo e a população.

Ao considerar a efetividade política de um meio de comunicação, Charaudeau (2007) argumenta 
que todo meio de comunicação é regido por duas lógicas: uma econômica e outra simbólica. O 
autor entende que a lógica simbólica compreende a vocação que todo meio de comunicação possui 
para participar diretamente da formação da opinião pública. Desta forma, Ferreira (2006) afirma 
que o rádio apesar de ser um veículo muitas vezes posto de lado, ele se relaciona claramente com 
a formação da opinião pública: Para o autor nas últimas décadas a importância deste meio de 
comunicação tem sido subavaliadas (ou depreciadas) em favor de novos meios e novas tecnologias. 

Ao mesmo tempo, dados fornecidos pelo Ministério das Comunicações comprovam que 
o número de rádios autorizadas no país tem crescido consideravelmente, chegando, em 2011, 
ao total de 9.184 emissoras. Destas, 4.196 são comunitárias e 465 educativas de acordo com o 
Observatório da Imprensa.  Ao considerarmos a formação da opinião pública como lógica simbólica, 
argumentada por Charaudeau, o rádio se destaca. A facilidade de acesso (tanto quanto ao custo 
de um aparelho de rádio, quanto pela quantidade de rádios instaladas no país), sua ubiqüidade no 
território brasileiro e o fato de acompanhar o ouvinte em diversas atividades têm feito do rádio 
um meio de comunicação diferenciado, fazendo parte do cotidiano do cidadão. 

Ao mesmo tempo a facilidade de instalação, o baixo custo de manutenção das emissoras e 
sua forte relação com a escala local fazendo dele um meio de comunicação ideal para pequenas 
comunidades.

Baptista (2009) acrescenta que ainda na década de 1930, o dramaturgo Bertold Brecht, 
propôs modificar a utilização do rádio observando a necessidade de o rádio se “comunicar” com a 
sociedade e com as comunidades. Na década de 1970 este texto serviu para embasar o movimento 
das rádios livres, para Mattelart (1991) o rádio seria um aparelho de comunicação de grande 
importâcia para vida pública, contudo, para o autor, este meio só se tornaria este canal quando 
passasse a se relacionar com o ouvinte, fazendo com que este participe de seu funcionamento.
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O grande crescimento das rádios comunitárias no país reaviva os debates sobre o tema 
e reafirma a tendência de valorização das relações em escala local. Nesta escala a cidadania se 
apresenta e a democracia entra em prática, sendo a rádio comunitária um novo aspecto destas 
relações, servindo como mediadora das relações políticas entre os interesses da comunidade e 
dos líderes locais.

PROBLEMÁTICA/QUESTÃO CENTRAL

De acordo com a  legislação brasileira as rádios comunitárias devem seguir normas rígidas 
sobre o conteúdo a ser veiculado por elas, estas devem consistir em um canal de comunicação 
dedicado a comunidade e servindo para divulgar ideias, manifestações culturais e hábitos locais. 
“As entidades detentoras de outorga para execução do serviço de radiodifusão comunitária devem 
ser abertas à participação de todos os residentes na área de cobertura da rádio, bem como a sua 
programação deve ser aberta à participação da sociedade”. (MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, 
2013, s/p)

Ainda de acordo com a legislação, estas rádios não devem ter fins lucrativos ou possuir vínculos 
com instituições políticas ou religiosas. Apesar da estreita definição dos usos e regras aplicadas a 
estas rádios, o MinCom parte de um pressuposto territorial para diferenciá-las, estas são rádios 
de baixa potencia com alcance máximo de 1 km, atendendo somente a pequenos bairros e vilas. 

Atualmente as outorgas destinadas a radiodifusão comunitária são concedidas pelo Ministério 
das Comunicações e autorizadas pelo Congresso Nacional, pois a constituição federal define que 
a única esfera capaz de legislar sobre a telecomunicação e radiodifusão é a federal. Desta forma, a 
radiodifusão comunitária que atua em escala local tem de se articular em esfera federal para que 
possa ter sua outorga autorizada. 

Este longo processo de outorga em conjunto com as rigidas normas previstas por lei tem 
provocado discussões sobre a apropriação das rádios comunitárias para fins políticos e eleitoreiros, 
dando margem a uma dialética entre o potencial e o fim planejado para estas rádios e os diversos 
usos que estas têm apresentado nos últimos anos. 

Logo, a problemática central deste trabalho é entender como a distribuição espacial das rádios 
comunitárias brasileiras se relaciona com as características intrinsecas as regiões em que estão 
inseridas, e como estas características locais (como a presença de elites influentes ou o histórico 
de ativismo) podem estar relacionadas a concessão de outorgas das mesmas.

Entende-se que este esforço de compreensão da lógica espacial de dispersão destas rádios 
é essencial para que se diferencie seus usos e para que se possa relacioná-los aos condicionantes 
locais. A seguir seguem as questões as quais este trabalho procurará responder: 

• Existe uma lógica de dispersão destas emissoras de rádio comunitárias? Esta é preceptível 
espacialmente? 

• A distribuição espacial destas rádios está relacionada aos condicionantes locais das 
mesmas? Estas podem se relacionar a grupos locais específicos? 
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INTERLOCUÇÃO TEÓRICO-CONCEITUAL

Apesar da temática dos meios de comunicações ser pouco abordada pela geografia, as rádios 
comunitárias apresentam uma territorialidade e um aspecto espacial de grande interesse para a 
mesma. Elas estão relacionadas a uma ação em diversas escalas, bem como a formação e mobilização 
de espaços políticos locais e a política em território nacional. 

A discussão das rádios comunitárias enquanto espaços de formação da opinião pública é 
necessária para que possamos compreender qual será a função destas na formação dos espaços 
públicos políticos, de decisão e discussão das necessidades e aspirações de uma determinada 
comunidade.

Segundo Gomes (2012), o espaço público se caracteriza como o lugar em que se institui o 
debate, onde os conflitos tomam forma pública, onde podem surgir soluções e compromissos, onde 
os problemas adquirem visibilidade e reconhecimento. O autor ainda afirma que o espaço público 
pode ser visto simultaneamente como um lugar material e imaterial, já que estes são capazes de 
unir uma dimensão física a uma dimensão abstrata de comunicação social. 

A definição de espaço público pode ser relacionada ao principio de uma rádio comunitária. 
Neste caso a rádio comunitária se caracteriza justamente por dar voz e visibilidade a necessidades 
da comunidade em que se insere, sendo também um espaço de discussão comunitária. Todavia, 
para atingir as aspirações apresentadas neste trabalho é preciso buscar avançar na discussão destes 
espaços, buscando compreender a dimensão política que lhes é inerente. 

Castro (2012) aprofunda a discussão, entendendo que apesar de um espaço público ser em 
essência um espaço político, estas definições não devem ser reduzidas uma a outra. Em artigo de 
2004, a autora afirma que existem dois tipos de espaços públicos, aqueles políticos e os não políticos. 
O espaço não político seria aquele do ver e ser visto, da publicidade, dos iguais. Em contrapartida 
o espaço público político seria o das regras necessárias ao convívio dos livres diferentes. Neste 
sentido, Castro (2012) argumenta que um espaço público político seria um território onde interesses 
se organizam, as ações possuem efeitos necessariamente abrangentes em relação à sociedade e 
ao uso do espaço. 

Portanto, a ideia de um espaço da política está relacionada à aceitação de que a política 
possui autonomia na vida social e que fenômenos políticos podem qualificar o espaço. Para a 
autora o “espaço político seria aquele circunscrito pelas ações das instituições políticas (instituído) 
e das forças instituíntes, que lhe conferem um limite, dentro do qual há efeitos identificáveis e 
mensuráveis” (CASTRO, 2012). 

Em sua concepção, o espaço político é aquele que se delimita pelas regras e estratégias do poder 
político, aquele da coerção legitimada pelos atores sociais. “Em outras palavras, um espaço político 
demarca um território onde interesses se organizam, as ações possuem efeitos necessariamente 
abrangentes em relação à sociedade e ao seu espaço e onde existe a possibilidade do recurso à 
coerção, pela lei ou pela força legítima.” (CASTRO, 2004)

Estes espaços se diferem por ser o lugar do livre enfrentamento das diferenças, onde a 
política é utilizada como forma de mediação dos conflitos e interesses. No caso das comunidades 
em que as rádios comunitárias se inserem, o espaço político seria justamente o do debate entre 
os diferentes, visando aprimorar a convivência social. 
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Segundo Lourenço (1997) as rádios comunitárias se tornam uma arena pública de discussão 
e definição de opinião e posicionamento da própria comunidade, dependendo do contexto de 
sua criação e funcionamento. Logo, a escolha deste conceito se fundamenta na necessidade de 
compreender qual o espaço concreto da política local e como ele se forma, entendendo que a 
existência de um meio de comunicação como o rádio, em escala local, terá um papel diferenciado 
na formação da opinião pública, na organização destes espaços e na disseminação de ações e 
decisões estabelecidas nos mesmos. 

Estas rádios apresentam forte ligação com a escala local, principalmente no espaço urbano. 
Esta ligação reforça a sua importância, pois sua área de atuação permite um nível diferenciando de 
conexão com a comunidade, Ferreira (2006) centra sua discussão no fato destas rádios permitirem 
a valorização do “local” e o protagonismo do ouvinte, que passa a fazer parte de um espaço em 
que as mensagens são produzidas, passa a ter voz ativa, e não apenas ser destinatário da mesma. 
Portanto, o caminho percorrido pelas rádios livres e comunitárias e as definições atribuídas ao 
veículo estão ligadas a construção de um espaço político local.

Destarte, a escala deste fenômeno – as rádios comunitárias - é a local, porém esta se articula 
a outras escalas para que tenha permissão para seu funcionamento. Em uma primeira abordagem, 
utilizaremos a contribuição de Souza (2013) a respeito do conceito de escala. Apesar de compreender 
a escala como uma construção social, Souza (2013) fornecerá subsídios para a definição de uma 
tipologia que auxilie esta análise. De acordo com o autor a escala local se refere a recortes espaciais 
que expressam a possibilidade de uma vivência pessoal do espaço na qual há a possibilidade de 
formação de identifades sócio-espaciais particulares sobre a base dessa vivência, sendo assim “ (...) 
na escala local, a participação política direta se mostra mais viável, notadamente no que concerne 
à possibilidade de interações entre as pessoas em situação de copresença (ou seja, contatos face 
a face).” (SOUZA, 2013).

Todavia, apesar de entender a escala local como a escala da possibilidade da participação 
direta, o autor introduz uma subdivisão que será interessante para o desenvolvimento das análises 
propostas neste trabalho, à escala Micro local, esta compreende recortes territoriais passiveis de 
se experienciar diretamente no quotidiano. Seriam o quarteirão, o sub-bairro, o bairro ou setor 
geográfico; este nível de escala é onde se apresenta a auto-organização comunitária quanto ao 
planejamento estatal (através de assembléias e etc.), para o autor “(...) é também nessa escala que 
eles poderão monitorar mais eficientemente a implementação de decisões que influenciam sua 
qualidade de vida no quotidiano”. (SOUZA, 2013)

Logo, percebe-se que o fenômeno das rádios comunitárias, por estar diretamente relacionado 
à escala local, fornece novos elementos para a discussão da política nas comunidades em que 
estão inseridas, pois estas são um elemento criado para suprir as lacunas da comunicação nas 
comunidades em que estão inseridas. 

Em último momento, faz-se necessária uma revisão sobre a trajetória das rádios comunitárias 
no Brasil, para compreender qual o contexto de sua criação e como se chegou ao quadro atual 
brasileiro. De acordo com Matos (1994), com o advento da democracia de massa na sociedade 
moderna, a política, seja como discurso, estratégia ou ação, não se realiza de forma eficaz sem a 
mediação comunicativa e seu suporte: Os meios de comunicação. 
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As rádios comunitárias brasileiras tiveram origem no movimento de rádios livres surgido na 
Europa e nos E.U.A na década de 1970. Estas se caracterizam pelo discurso de democratização dos 
meios de comunicação e pela ilegalidade. Contudo, ao mesmo tempo em que sua formalização visava 
à construção de uma comunicação mais democrática, o histórico de seus usos mostra que muitas 
vezes estas são usadas para manter monopólios e articular a manutenção de elites políticas locais. 

As rádios livres, em essência, tentavam construir um espaço autônomo de manifestação 
política longe dos laços institucionais, de acordo com Guatarri (2005) apud Leal (2007) estas rádios 
representavam a utopia de ajudar movimentos de emancipação dos países em que se localizavam.

Andriotti (2004) argumenta que as rádios livres desafiavam o monopólio Estatal através de 
transmissões ilegais, segundo a autora seus integrantes buscavam a democratização dos meios 
de comunicação e elas seriam na realidade as precursoras dos movimentos democratizantes que 
surgiriam nos anos 80. Uma das principais características destas rádios seria o caráter coletivo 
de sua gestão. 

Todavia, autores como Cunha (2005) e Cheval (2003) apud Leal (2007), argumentam que 
estas rádios não desafiariam o monopólio Estatal, uma vez que não questionariam o modelo de 
concessão por parte do Estado, suas reivindicações giravam em torno do modelo econômico das 
rádios comerciais. 

De acordo com a autora, “As rádios livres criadas nas décadas de 1970 e 1980 em vários países 
do mundo podem ser compreendidas como resultado do rompimento do estado de subordinação 
da sociedade civil em relação à estrutura organizativa da mídia oficial” (LEAL, 2007:112)

No Brasil, assim como em países europeus, as rádios livres foram importantes para a 
consolidação e institucionalização das rádios comunitárias. A luta pela institucionalização destas 
rádios ganhou ecos nacionais durante a constituinte e o processo de redemocratização, dando 
destaque principalmente a discussão sobre a democratização da mídia. De acordo com Leal (2007), 
este tipo de rádio se proliferou pelo mundo, com diferentes designações em diversos países, e em 
contextos de instalação diversos, contudo sua bandeira sempre foi à democratização do acesso a 
comunicação.

Para Leal (2007) o termo comunitária, utilizado em alguns países da América Latina e na 
América do Norte, visa fortalecer a ideia de pertencimento destas rádios a uma comunidade 
específica delimitada por límites geográficos, já em países anglo-saxões se utiliza o termo mídia 
comunitária para estabelecer a ideia de um conjunto de pessoas que compartilham um território 
e o poder de ação sobre ele. Por fim, o termo rádio livre, utilizado na Europa e em alguns países da 
América Latina, tenta transmitir a ideia de uma espaço de liberdade fora das estruturas estatais.

Compreende-se então que a diferenciação dos termos utilizados para designar estas rádios 
relaciona-se as estruturas locais de cada país ou região, mostrando qual a principal bandeira 
levantada neste locais à época de sua criação. 

Na América Latina espanhola1, estas rádios sempre foram vinculadas a movimentos de 
protesto político e econômico, principalmente na época das ditaduras impostas no continente. 
Neste período foram intituladas de rádios populares. Em um primeiro momento, por não haver 
nenhum tipo de regulação sobre este tipo de rádio, estas eram tomadas como um modelo de 

1 O termo foi escolhido na tentativa de diferenciar o processo ocorrido no Brasil do processo pelo qual as rádios livres passaram em outros países 
da América Latina.
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comunicação alternativa a radiodifusão comercial e tradicional. Este viés não é mais comum a 
estas rádios, uma vez que após sua regulamentação estas passaram a não concorrer com rádios 
comerciais tradicionais, se tornando uma forma de mobilização restrita a escala micro local. 

Considerando o contexto em que as rádios comunitárias se institucionalizaram no país, Perruzo 
(2003) as define como tendo a finalidade de servir à comunidade e contribuir efetivamente para o 
desenvolvimento social e a construção da cidadania. A autora ainda afirma que a programação destas 
rádios deve ser definida de forma a se centrar na realidade local, preocupando-se principalmente 
com a difusão da cultura e compromisso com a cidadania.

Entretanto, Leal (2007) acredita que a definição dos usos das rádios livres ou comunitárias 
é permeada por uma lógica ambígua, de acordo com a autora, estas rádios tanto servem para a 
publicidade (como forma de divulgação de produtos), como possuem atribuições políticas e sociais, 
questionando modelos vigentes e funcionando como espaços da prática democrática. 

Todavia, enquanto na América Latina estas rádios surgiram como forma de comunicação e 
levantamento das bandeiras dos operários, trabalhadores rurais, indígenas e povos marginalizados, 
no Brasil, a institucionalização das rádios comunitárias não passou por este histórico de guerrilhas, 
contudo, não se pode negar o papel político destas já que muitas vezes estão relacionadas a denuncia 
de injustiças sociais contra a população local.

Por fim, entende-se que as rádios comunitárias apresentam uma territorialidade diferenciada, 
pois seu raio de atuação é bem delimitado e de curto alcance. Entretanto, a forma como o processo 
de concessão e outorga é encaminhada faz com que haja certa aproximação entre a escala local e 
nacional, esta proximidade tem contribuído para o quadro de utilização deste meio como barganha 
política.

RESULTADOS PARCIAIS

Atualmente o Brasil conta com 4.888 rádios comunitárias, estima-se que em 2011 o Ministério 
das Comunicações possuía mais de 11.000 projetos ainda não analisados. O grande diferencial do 
rádio enquanto meio de comunicação e, atualmente, das rádios comunitárias é o fato de ser um 
fenômeno ubíquo em todo o território nacional. 

O mapa ao lado elaborado possui a localização das mais de 4.000 rádios comunitárias 
brasileiras. É possível perceber que apesar de sua grande densidade na faixa litorânea de tradicional 
ocupação, estas rádios atingem quase todo o território nacional, estando presente nas regiões 
Norte e Centro-Oeste – que possuem menor densidade populacional. 

Esta forte presença das rádios comunitárias em todo o território também pode ser atribuída 
ao seu principal diferencial, seu baixo custo de instalação e manutenção. Segundo a AMARC - 
Associação Mundial de Rádios Comunitárias – (S/D), a popularidade dessas emissoras se deve às 
facilidades técnicas e ao baixo custo de instalação das mesmas. 

A associação ainda atribui o crescimento destas rádios a recente rearticulação da sociedade 
civil em busca de transformações políticas e sociais. Notam ainda que “(...) As rádios comunitárias 
brasileiras iam surgindo justamente em regiões economicamente desfavorecidas e muitas vezes 
distantes dos grandes centros urbanos.” (AMARC, S/D)

Portanto, o grande crescimento de rádios comunitárias no Brasil pode representar sua forte 
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Figura 1 – Localização das rádios comunitárias brasileiras

Fonte: Ministério das Comunicações, Anatel e IBGE.
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ligação com o espaço político local, suas necessidades e bandeiras. Contudo, o modelo de concessão 
de radiodifusão comunitária no Brasil apresenta um contraponto ao objetivo inicial destas rádios 
ao centralizar a decisão na esfera federal, articulando-a a escala local ao mesmo tempo em que 
promove a utilização das mesmas para fins próprios e políticos. 

Desta forma, o processo de concessão destas rádios se torna um exemplo oportuno de 
como diferentes escalas políticas interagem ao mesmo tempo em que mostra como este meio de 
comunicação pode ser utilizado como estratégia eleitoral de determinados candidatos para sua 
eleição. 

O processo de concessão de radiodifusão comunitária presume que, primeiramente, a 
comunidade manifeste junto ao MinCom o desejo de sediar uma rádio. Em seguida o ministério 
analisará a viabilidade e dará seu parecer quanto à instalação da mesma, por último os gestores da 
rádio deverão entregar toda a documentação que comprove estar cumprindo com todos os requisitos 
necessários e, após a análise o ministério deferirá ou não o pedido. Se deferido o processo segue 
para o congresso nacional onde a outorga é autorizada por um período de dez anos, renováveis 
por mais dez. 

Todo este trajeto é demorado e centralizado em Brasília, o que tem arrastado um grande 
número de processos no ministério e aumentado a quantidade de rádios piratas em funcionamento. 
A centralização desta etapa em esfera federal facilita o apadrinhamento político nestas rádios, 
Santos (2006) atribui o nome de Coronelismo eletrônico a estrutura da comunicação brasileira 
pautada no compromisso recíproco entre o poder nacional e o poder local estimulando uma rede de 
influência entre o poder público e os chefes locais que possuem outorga de meios de comunicação.

Contudo, o conceito de coronelismo eletrônico foi pensado para dar conta do domínio político 
das rádios comerciais, porém a situação das rádios comunitárias brasileiras não se encontra muito 
distante deste quadro. 

De acordo com a figura ao lado, percebe-se a quantidade de rádios comunitárias por município. 
Apesar de sua ubiqüidade, alguns municípios concentram um número maior destas rádios, nota-
se, contudo, que estes não estão concentrados somente na faixa litorânea com destaque para o 
interior do país – Minas Gerais, interior de São Paulo, Goiás e Noroeste do Rio Grande do Sul. 

Quanto às principais cidades, o domínio do uso político pode explicar o grande número 
de rádios nas cidades de Brasília – capital federal onde ocorre todo o processo decisório – e São 
Paulo – Maior centro financeiro e econômico do país. Entende-se que a facilidade do acesso a escala 
federal nestas cidades seria maior, facilitando a emergência de rádios comunitárias nessas cidades. 
Revela-se importante frisar o destaque das capitais estaduais, conforme esperado. 

Como última análise, faz-se necessário definir quais os dois principais usos dados a essas 
rádios. Lourenço (1997) vincula a discussão das rádios comunitárias com a esfera pública proposta 
por Habermans (1984), ele argumenta que à medida que existe uma superexposição de um 
determinado tema – ou uma opinião pública específica – na esfera pública, torna-se inevitável 
à atenção por parte das autoridades políticas, dando destaque às demandas de comunidades ou 
grupos menores. Desta forma, o autor acredita que as rádios comunitárias se tornariam uma arena 
pública de discussão e definição de opinião e posicionamento da própria comunidade, é claro, 
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Figura 2 – Rádios Comunitárias por Município

Fonte: Ministério das Comunicações, Anatel e IBGE.
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Figura 3 – Rádios Comunitárias/População Municipal2

Fonte: Ministério das Comunicações, Anatel e IBGE.

2 Para facilitar a análise os dados das rádios foram divididos por 1.000 habitantes: RadCom/1.000 hab.
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dependendo do contexto de sua criação e funcionamento
Conforme abordado acima, estas rádios são, muitas vezes, vinculadas a políticos e servem 

a causas próprias. Santos e Caparelle (2006) entre outros, atribuíram aos coronéis eletrônicos o 
domínio sobre as rádios comerciais, entretanto, Lima e Lopes (2007) introduziram a idéia de um 
coronelismo eletrônico de novo tipo. Os autores argumentam que as rádios comunitárias são, em 
grande parte, controladas por políticos locais ou por vínculos religiosos que estabelecem uma nova 
forma de coronelismo eletrônico sobre as comunidades em que estão instaladas.

Portanto, a forma de concessão das rádios comunitárias e o fato de seu processo de fiscalização 
ser centralizado na capital federal têm contribuído para o grande aumento das rádios dominadas 
por político. Todavia, uma análise espacial destes dados mostra que parte destas rádios estão 
localizadas em regiões com forte histórico de ativismo, o que indica que a sua presença pode se 
relacionar ao engajamento local e às lutas comunitárias. 

O destaque da região Norte bem como do noroeste do Rio Grande do Sul são evidencias 
de como o alto número de rádios comunitárias em relação a  população pode se relacionar ao 
histórico de lutas comunitárias locais. Parte-se da premissa de que a região Norte possui um 
histórico de ativismo diferenciado bem como o Noroeste do Rio Grande do sul onde as rádios 
tiveram, historicamente, um papel importante para a comunicação local e para integração com o 
resto do estado.

Por fim, o fato de estados não tão populosos possuírem um alto quantitativo de rádios 
comunitárias nesta análise pode ser atribuído as oligarquias e políticos locais com maior facilidade 
para proporcionar um salto de escalas e interagir com relações políticas em escala federal, dentre 
estes casos destacam-se Tocantins e Mato Grosso. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho buscou demonstrar esta clara relação entre as rádios comunitárias, a política e 
o território. Entender a comunicação comunitária como instância importante para a percepção do 
funcionamento da política para além dos meios institucionais, mesmo que este seja um mecanismo 
criado e regulamentado pela maquina estatal, revela sua importância para a espacialidade da política 
e sua relação com as articulações de base e formas não institucionalizadas de participação, como 
as associações de moradores e organizações políticas locais.

Ao mesmo tempo mostra que práticas territorializadas na política local tem se apropriado 
deste novo meio como forma de manutenção e preservação do poder. Portanto, o cerne deste 
trabalho foi elucidar como a distribuição espacial destas rádios se relaciona com estas práticas 
espaciais pré-estabelecidas, sejam elas associativas ou de elites políticas locais.

Este trabalho faz parte de uma pesquisa de mestrado sobre Meios de Comunicação, Espaço 
Político e Território na qual muitas das lacunas não abordadas neste trabalho tornarão a ser tema 
de debates. Dentro da temática ainda se inserem outros trabalhos realizados dentro do Grupo de 
Pesquisa sobre Política e Território – GEOPPOL – coordenado pela Profª Dr.ª Iná Elias de Castro no 
Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro – PPGG UFRJ. 
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O ESTUDO SOBRE OS IMPACTOS DA FLUIDEZ NA HINTERLÂNDIA DO 
PORTO DO RIO DE JANEIRO – DOS NOVOS ARRANJOS ESPACIAIS À 

REGIONALIZAÇÃO PORTUÁRIA

STUDY ON THE IMPACTS IN THE HINTERLAND FLOW OF RIO DE JANEIRO PORT -
OF THE NEW ARRANGEMENTS SPACE TO A PORT REGIONALISATION

VIVIAN SANTOS DA SILVA 

Universidade Federal do Rio de Janeiro
viviantananet@hotmail.com

RESUMO. O processo de globalização veio acompanhado por dinâmicas que provocam uma reestruturação da 
arquitetura institucional, das modalidades técnico-operacionais, funcionais e gerenciais do sistema portuário mundial 
e brasileiro. Os atores dominando este sistema desenvolvem estratégias de valorização da fluidez da circulação terrestre 
e marítima das cargas e lógicas de amenização da ruptura de carga na interface portuária. Investimentos públicos e 
privados são realizados para dotar o território de infraestruturas que facilitem o movimento de produtos e conferem 
mais agilidade as operações. E neste contexto que pretendemos estudar a dinâmica de realocação espacial de atividades 
tradicionalmente localizadas nas áreas retroportuárias para a hinterlândia regional do porto do Rio de Janeiro. O 
fenômeno da regionalização portuária se traduz por uma multiplicação de objetos e centros logísticos no interior do 
país, com destaque para os portos secos que se apresentam como uma alternativa para desafogar o trânsito aduaneiro 
nas zonas primárias e, com isso, aumentar a fluidez da mercadoria. Almejamos identificar e analisar as estratégias 
desenvolvidas pelos atores do transporte e da logística que dominam o horizonte marítimo do porto (foreland) somado 
às estratégias impostas pelos agentes econômicos que organizam e dominam seu horizonte terrestre (hinterlândia). 
De que maneira o imperativo de fluidez redefine os circuitos produtivos e de circulação? Quais são os impactos desta 
dinâmica sobre as cidades portuárias? Como ocorre o processo de regionalização na hinterlândia do porto do Rio de 
Janeiro? Como, nesta “região logística” se articulam as dinâmicas territoriais (contigüidade espacial) e reticulares (em 
rede)? Para alcançar nossos objetivos elaboramos um arcabouço conceitual pautado nos seguintes conceitos: mudanças 
globais na produção e na circulação mobilizando estudos sobre o “espaço de fluxos global” (Castells), “Arquipélago 
produtivo mundial” (Veltz),“reestruturação do sistema produtivo internacional” (Sassen; Levy; Marques), re-organização 
da logística do transporte marítimo (Slack; Monié; Ducruet; Grand), “Território-Zona/ Território-Rede” (Veltz) e 
interiorização das atividades portuárias (Nottebom; Rodrigues; Monié). Esse trabalho pretende demonstrar que 
sob a pressão conjugada de atores cujas escalas de ação e cujos interesses são diferenciados, o que emerge são novos 
arranjos espaciais e uma regionalização da atividade portuária, que estimula a geografia portuária a reformular seus 
questionamentos, suas abordagens e seus métodos de investigação.

PALAVRAS-CHAVE. Reestruturação, Redes, Escala de ação, Hinterlândia.

ABSTRACT. The process of globalization has been accompanied by dynamics that cause a reestruturaçãoda institutional 
architecture, technical and operational, functional and managerial modalities of global and Brazilian port system. The 
actors dominating this system develop strategies appreciation of the fluidity of the terrestrial and maritime movement 
of loads and logics of easing the transfer of cargo in the port interface. Public and private investments are made to 
provide the territory of infrastructure to facilitate the movement of products and provide faster operations. And in 
this context we intend to study the dynamics of spatial reallocation of activities traditionally located in retroportuárias 
areas for regional hinterland of the port of Rio de Janeiro. The phenomenon of port regionalization translates into a 
multiplication of objects and logistic centers within the country, especially the dry ports that present themselves as 
an alternative to relieve the customs transit in the primary areas and thereby increase the flow of goods. We aim to 
identify and analyze the strategies developed by the actors of the transport and logistics that dominate the horizon 
of the sea port (foreland) plus the strategies imposed by economic agents who organize and dominate his earthly 
horizon (hinterland). How the imperative to redefine the fluidity of movement and productive circuits? What are the 
impacts of this dynamic on port cities? As the process of regionalization in the hinterland of the port of Rio de Janeiro 

AS ESCALAS DE GESTÃO DAS POLÍTICAS TERRITORIAISEIXO V
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occurs? How, in this “region logistics” articulate territorial dynamics (spatial contiguity) and reticular (network)?  
To achieve our goals we developed a conceptual framework guided by the following concepts: global changes in the 
production and circulation studies on mobilizing the “space of global flows” (Castells), “global productive Archipelago” 
(Veltz), “restructuring of the international production system” (Sassen; Levy; Marques), re-organizing the logistics 
of shipping (Slack; Monie; Ducruet; Grand), “Territory-Zone / Territory-Network” (Veltz) and internalization of 
port activities (Nottebom; Rodrigues; Monie). This work aims to demonstrate that under the combined pressure 
of actors whose scales of action and whose interests are different, what emerges are new spatial arrangements and 
regionalization of atividadeportuária, which stimulates the port geography to reformulate their questions, their 
approaches and their methods research.

KEYWORDS. Restructuring, networks, Scale of action, Hinterland. 

INTRODUÇÃO

O presente artigo se insere no debate contemporâneo sobre as novas formas de produção e 
dinâmicas de circulação que se constituem no contexto da globalização. Dentre as características 
mobilizadas como referenciais para nosso quadro de análise, se destacam: a fragmentação do 
processo produtivo e as novas condições de organização reticular da produção em escala global, a 
intensa mobilidade dos fatores de produção, e a expansão geográfica do mercado mundial. Estas são 
algumas das condições que definem as bases de consolidação de um espaço de fluxos (CASTELLS, 
1999), onde as mercadorias circulam em distâncias, volumes e velocidades crescentes.

O modelo de arquipélago proposto por Veltz (1999) para pensar a nova configuração do espaço 
econômico mundial confere um papel estratégico às redes logísticas que integram as ilhas mais 
competitivas recorrendo a uma malha circulatória intercontinental dominada por atores que 
definem suas estratégias em termos de fluidez dos tráfegos (VELTZ, 1999; STORPER, 2003). O 
transporte marítimo, responsável por aproximadamente 90% do transporte internacional de cargas, 
estrutura esses dispositivos logísticos mundiais (MONIÉ, 2012); Mas, a despeito do aumento do 
volume dos tráfegos e da centralidade das cidades portuárias nos sistemas circulatórios nacionais 
e mundiais, os portos foram paradoxalmente transformados em simples peões no jogo de xadrez 
da logística mundial (SLACK, 1993).

Observamos atualmente uma dinâmica de realocação espacial das atividades portuárias, 
com o processo de interiorização de atividades que eram tradicionalmente realizadas nos espaços 
retroportuários. A multiplicação de centros logísticos no interior do país, com destaque para os 
portos secos, que se apresentam como uma alternativa para desafogar o trânsito aduaneiro nas 
zonas primárias e aumentar a fluidez da circulação, se traduz segundo alguns autores (NOTTEBOM, 
RODRIGUE, 2005; HALL) como um fenômeno de “regionalização portuária”. 

As questões que despertam a inquietude, nesta primeira etapa da pesquisa, surgem através 
dos questionamentos sobre como as dinâmicas atualmente observadas na hinterlândia do porto 
do Rio de Janeiro participam desse processo? E se isso poderia significar o fim da hinterlândia 
territorial que seria então superada por uma “região logística” estruturada por redes de circulação 
desterritorializas?

Neste sentido, nosso problema está em refletir porque a atual fase de desenvolvimento das 
atividades marítimas e portuárias e a formação de “regiões logísticas” nas áreas de mercado dos 
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portos nos obrigam a repensar as categorias de análise tradicionais da geografia portuária a 
respeito das formas de organização do espaço marítimo e portuárias pautadas no tripé foreland/
cidade portuária/hinterlândia (VIGARIÉ, 1981)? E de que forma os novos centros logísticos 
localizados na hinterlândia do porto do Rio de Janeiro participam desse movimento, constituindo 
um estudo de caso relevante para o estudo do processo de reestruturação da malha circulatória 
das mercadorias? (Por quê?) O arcabouço metodológico conceitual está pautado inicialmente em 
três principais linhas de abordagem sintetizadas na tabela na página a seguir.

Os conceitos apontados na primeira linha de abordagem da tabela, acerca das mudanças 
advindas do processo de reestruturação produtiva, são essenciais para um embasamento teórico-
metodológico inicial, visto que para entender toda a dinâmica de transformação do ambiente 
marítimo e terrestre, antes se faz necessário entender como o processo da globalização propiciou 
diversos avanços nos mais diversos setores, e de que forma ele trouxe consigo também múltiplas 
necessidades fundamentais para o desenvolvimento deste.

TABELA 1 - Linhas de abordagem metodológica

Na segunda linha, que tem como foco a logística do transporte marítimo e portuária, é 
constituída por conceitos que norteiam essa discussão sobre como os sistemas logísticos organizam 
uma nova forma de articulação entre a costa, o porto e o interior. Esses conceitos apresentam 
o surgimento de uma nova concepção, na qual as empresas logísticas passam a se instalar nos 
locais que elas acreditam ser mais favoráveis, sendo que estes não são sempre localizados na costa, 
atualmente eles podem estar no interior ou mesmo situados em plataformas terrestres, no entanto 
no plano econômico essas empresas estão ligadas em parceria com o porto.
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E por fim a terceira linha de abordagem é fundamental para a compreensão e análise da 
atual situação dos portos, que é muito complexa e paradoxal. A cidade-porto, que anteriormente 
e durante muito tempo se constituiu como uma praça de negócios e um lugar obrigatório para 
valorização das mercadorias, agora está sendo submetida a pressões tanto do horizonte terrestre 
quanto do horizonte marítimo e corre o risco de ser transformada em simples espaço de trânsito no 
tabuleiro da circulação mundial, que é organizado por atores logísticos cujas estratégias funcionais 
e territoriais comumente ignoram a escala local. Neste contexto ainda há uma competição portuária 
pela atração de fluxos de mercadorias que, após transitarem pelos terminais de contêineres, são 
redistribuídas para corredores que interiorizam parte da atividade portuária.

Desde forma, estas três linhas de abordagem conceitual se fazem necessárias, pois em etapas 
distintas e ao mesmo tempo interligadas, tais linhas de abordagem dialogam e possibilitam a 
compreensão dos processos as quais este trabalho se propôs a estudar. 

OS ESPAÇOS DA REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E A ATIVIDADE MARÍTIMA PORTUÁRIA

A precariedade institucional e operacional do sistema portuário mundial apareceu nos anos 
de 1980 quando os governos passaram a adotar políticas de inserção na globalização. A “crise” 
estimulava então as firmas a definir estratégias de expansão para enfrentar as novas condições da 
competitividade (HARVEY, 1989). Por um lado, a tradicional competitividade pelos custos incentiva 
a transferência dos setores de baixo conteúdo tecnológico rumo às regiões sem tradição industrial 
moderna. A abertura comercial e os avanços técnicos e organizacionais no setor dos transportes, 
em particular marítimo, viabilizam o processo (MONIÉ e VASCONCELOS, 2012; VELTZ; 1999; 
STORPER, 2004); nos setores intensivos em tecnologia, as estratégias foram mais complexas. 
VELTZ (1999) argumenta que doravante a competitividade decorre, sobretudo, da capacidade de 
atender às demandas flutuantes de mercados de consumo heterogêneas. As empresas precisam 
oferecer bens baratos, de qualidade e atendendo as exigências diferenciadas dos consumidores, 
da microescala do indivíduo até a escala global. Para adequar-se a essas demandas, redes de valor 
agregado (VELTZ, 2002) multilocalizam a fabricação e a montagem dos produtos em lugares 
oferecendo condições “ideais” de produção e conectividade aos dispositivos logísticos regionais e 
mundiais (HESSE, RODRIGUE, 2004). A reestruturação produtiva criou então um espaço econômico 
mundial integrado e interdependente que adquire, segundo Veltz (1999), uma feição de arquipélago 
cujos centros mais competitivos são conectados por eficientes redes logísticas. “O conjunto das 
interações materiais e imateriais forma um espaço global de fluxos onde as mercadorias circulam em 
distâncias, volumes e velocidades crescentes” (CASTELLS, 1999; MONIÉ, VASCONCELOS, 2012).

A LOGÍSTICA DO TRANSPORTE MARÍTIMO E DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA: DINÂMICAS 
FUNCIONAIS E ESPACIAIS

A reestruturação produtiva e a intensificação da mobilidade dos fatores de produção 
conferem aos dispositivos logísticos uma função estratégica de integração do espaço econômico 
mundial, combinando lógicas de concentração dos fluxos em eixos maiores (economias de escala) e 
desconcentração em eixos menores (distribuição espacialmente ubíqua). No coração desse sistema 
circulatório, o transporte marítimo sofreu inovações tecnológicas, institucionais e organizacionais 



O ESTUDO DOS IMPACTOS DO IMPERATIVO DE FLUIDEZ NA HINTERLÂNDIA... 1393

diagramação: letra1@editoraletra1.com

Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 1389-1398. ISBN 978-85-63800-17-6

que aumentaram sua capacidade de carga e seu desempenho operacional (FRÉMONT, 2007). O uso 
do contêiner foi decisivo para diminuir os custos e suavizar a gestão das interfaces intermodais 
(GUERRERO, RODRIGUE, 2012). No campo institucional, o transporte marítimo não escapou 
da onda neoliberal que se traduziu por privatizações e à desregulamentação do setor. Enfim, a 
emergência de novos atores marcou a vertente organizacional da atividade: Operadores logísticos 
e Alianças Estratégicas garantem a capilaridade sistêmica e multiescalar das redes e a oferta de 
um serviço porta a porta (MONIÉ, 2011).

A dupla tendência de integração e expansão geográfica do espaço econômico mundial exige 
então respostas sistêmicas. Nenhum nó ou vetor do sistema produtivo-logístico podendo ser 
apreendido isoladamente, todo ator precisa situar-se dentro de um sistema circulatório integrado 
funcionando segundo princípios de hierarquização e des-hierarquização dos fluxos. Mas, os 
dispositivos logísticos seriam incompletos sem a incorporação dos acessos terrestres (NOTTEBOM, 
RODRIGUE, 2005). Os ganhos de produtividade nas rotas marítimas e na interface portuária 
não podem ser aniquilados em ferrovias e rodovias cuja precariedade ou saturação prejudicam 
o conjunto do sistema. Em síntese, o sistema portuário marítimo proporciona uma circulação 
eficiente e de baixo custo num espaço econômico sujeito às dinâmicas de concentração e difusão 
dos fatores de produção. Por isso, a circulação tradicionalmente organizada de forma funcional 
dentro de modalidades segmentadas é hoje apreendida de maneira integrada e multiescalar.

A INTERIORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PORTUÁRIAS E A HINTERLÂNDIA DOS PORTOS: 
RUMO A REGIÕES LOGÍSTICAS?

A modernização dos portos e das vias de acesso permitiu aumentar a produtividade dos 
terminais e ampliar a capacidade de carga global do sistema portuário, atendendo aos interesses 
dos atores econômicos e dos operadores dominando as redes de circulação marítima. Apesar disso, 
permanecem gargalos funcionais e gerenciais prejudicando a fluidez das operações. As rupturas 
de carga são ainda bastante rugosas e a lógica sequencial que governa a organização da circulação 
afeta a produtividade de arquiteturas produtivas articulando horizontalidades e verticalidades 
circulatórias (VELTZ, 1999; STORPER, 2003; COCCO, SILVA, 1999, SANTOS,). Por isso, as cadeias 
logísticas intensificam o recurso ao supply chain management que consiste “na sequencia das operações 
de produção e distribuição do produto desde os fornecedores dos fornecedores até os clientes dos clientes” 
(HESSE, RODRIGUE, 2007). A multimodalidade facilita a integração das operações.

Hoje, em nome do imperativo de fluidez, os operadores de redes de circulação passam para 
um estágio superior da integração do transporte e da distribuição. “A atual reorganização do espaço 
marítimo portuário se traduz assim pela interiorização de parte das atividades realizadas nos 
espaços retroportuários em direção a hinterlândia terrestre dos portos” (SLACK, 1993; NOTTEBOM; 
RODRIGUE, 2005). As três estruturas de base do modelo proposto por Vigarié (1981) permanecem 
integradas segundo lógicas funcionais seculares - escoamento terrestre, transbordo na interface 
mar/terra, tráfego marítimo, mas o fenômeno de interiorização da atividade portuária em direção 
à hinterlândia caracteriza uma nova etapa do desenvolvimento portuário. A multiplicação de 
corredores de transporte, plataformas intermodais, centros de distribuição, portos secos e zonas 
de atividades prestando serviços diversos aos operadores reestruturam a relação entre o porto e 
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sua hinterlândia transformando essa última em um “território- rede” cujos nós e vetores, fazem 
parte de estratégias definidas em escala global pelos atores hegemônicos da logística.

FIGURA 1- Processo de reorganização das atividades marítimas e portuárias

Fonte: Silva, 2013. 

GRÁFICO 1 - Globalização e atividade marítima portuária no Brasil

Fonte: ANTAQ/ Elaboração própria, 2013. 
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No Brasil, esse movimento é ainda incipiente, mas que já representa um processo em 
evolução. De acordo com a ABREPA/Secretária de transportes (2011) em 1994 o Brasil tinha 21 
portos secos e em 2011 esse número aumentou para 64.  Na zona de influência do porto do Rio de 
Janeiro temos 4 portos secos (Rio de Janeiro, Mesquita, Juiz de Fora e Resende); almejamos então 
descobrir,  nas próximas etapas da pesquisa, se esse atual processo de interiorização da atividade 
portuária configura no Rio de Janeiro apenas uma nova gestão dos fluxos ou o surgimento de 
uma “região logística”?

TABELA 2 - Portos secos no Estado do Rio de Janeiro
Porto seco Operador Principais atividades

Rio de Janeiro Multiterminais Alfandegados do Brasil Ltda. •	 Movimentação e armazenagem de mercadorias;

•	 Pesagem de cargas

•	 Fornecimento de energia para contêineres 

frigoríficos

•	 Área climatizada

•	 Coleta de amostras

•	 Colocação de lacres

•	 Unitização e desunitização de cargas

•	 Etiquetagem e marcação, para atender a 

exigências do comprador estrangeiro

•	 Entreposto aduaneiro 

•	 Exportação no regime de Depósito Alfandegado 

Certificado – DAC/ DUB

•	 Depósito Especial Alfandegado

•	 Drawback

•	 Desembaraço sobre rodas

•	 Declaração de trânsito aduaneiro - DTA

•	 Acondicionamento e reacondicionamento de 

carga 

Mesquita 
Transportes Marítimos e Multimodais São 

Geraldo Ltda. 

Juiz de Fora Multiterminais Alfandegados do Brasil Ltda. 

Resende Multiterminais Alfandegados do Brasil Ltda.

Fonte: Silva, 2013. 

CONCLUSÕES PRELIMINARES 

O conceito clássico de hinterlândia portuária, que se insere no tripé foreland/cidade-portuária/
hinterlândia (VIGARIÉ, 1981), é definida por Slack (1993) como a zona de influência de um porto, 
sendo está sua área de mercado, a terra da qual ou para a qual o porto envia e recebe cargas, onde o 
porto vende seus serviços e interage com seus clientes, vem sendo transformada pelas mudanças 
da reestruturação espacial capitalista, o que está sendo estudado de forma mais específica através 
das transformações da hinterlândia do porto do Rio de Janeiro, objeto de estudo desta pesquisa.

Mesmo o presente trabalho sendo apenas a fase inicial desta pesquisa, este já conseguiu 
apontamentos que mostram que o porto do Rio de Janeiro passa atualmente por um processo de 
realocação espacial de suas atividades portuárias, com o surgimento de novos centros logísticos e 
de lógicas reticulares de circulação, o que modifica as formas de organização do espaço marítimo e 
portuário desta hinterlândia, que pode estar sendo superada por uma “região logística” estruturada 
por redes de circulação global.
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FIGURA 2- Do Modelo tradicional aos novos arranjos espaciais no espaço Marítimo e portuário

Fonte: Elaboração própria, 2013. 
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Anteriormente a área de mercado do porto era organizada pelas cidades portuárias, dando a 
esta uma organização com contornos e interações pré-definidas, constituindo o que Veltz (1999) 
define como um Território-Zona, que é outra forma de nomear um território contínuo. Sendo que 
estes espaços portuários são cada vez mais objeto de ingerências de inúmeros atores que operam a 
partir de instâncias externas às realidades locais, dessa forma, a gestão desses espaços atualmente 
precisa levar em conta essa multiplicidade de atores, estratégias e conflitos.

Apoiando-nos em uma perspectiva de análise da literatura da geografia econômica 
institucionalista, observamos que o conceito clássico de hinterlândia (SLACK) vem sendo integrado 
ou substituído por um novo conceito de “região logística” (NOTTEBOM, RODRIGUE; SLACK; 
HAYUTH) que contempla as transformações desta hinterlândia que se insere cada vez mais em 
um Território-Rede (VELTZ, 1999) que é influenciada e se integra as novas estratégias territoriais 
promovidas pelos atores hegemônicos do transporte marítimo e da logística, cujo imperativo de 
fluidez constitui um elemento maior da reestruturação da malha circulatória mundial dos territórios.
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