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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.
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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, relacionavamse 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 bottomup 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 VelhoManaus (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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