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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
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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 teóricometodológica 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 autoorganização. 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.

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. 1232-1246. ISBN 978-85-63800-17-6

1240

Lima

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 /

Relação territorial

especificidades territoriais e impactos

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 teóricometodológico 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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