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A proposição de uma agenda de estudos e pesquisas sobre questões consideradas relevantes 
do desenvolvimento regional é, de saída, provocativa e geradora de debates e contendas.  
Como identificar os “temas relevantes”? E quando identificados, como selecionar ou 
hierarquizar os mais representativos entre outros menos importantes? Sempre se pode 
argumentar, por exemplo, pelas possíveis ausências verificadas em uma certa lista temática 
elaborada para a construção desta agenda. Alternativamente, pode-se sempre definir uma 
agenda de estudos ou de questões a partir de um referencial teórico previamente escolhido.  
Neste caso, ao se deixar de lado referenciais também alternativos, questões vistas 
como relevantes poderiam também ficar de fora. Enfim, os problemas são inúmeros.  
Contudo, o esforço e a necessidade de se criar um guia, um roteiro ou farol para a priorização 
do esforço de pesquisa institucional pode compensar eventuais adversidades.

A pesquisa, ainda em fase inicial de realização, para a elaboração de uma agenda de 
estudos está sendo estruturada para captar e compreender dois movimentos ou recortes dos 
processos socioeconômicos no território brasileiro. Primeiro, coloca-se a pergunta sobre quais 
seriam as questões relevantes no período atual, isto é, na última década, e que tenderão a 
ser motivo de preocupação e reflexão da política pública nos anos adiante – digamos que 
em um horizonte de cinco anos. Portanto, a agenda inicia-se com um caminho dirigido: 
objetiva contribuir diretamente para os problemas de política pública afeita ao território.

Colocada a discussão nesses termos, então, pode-se supor que a marca de uma agenda  
dos anos 2005-2015 tende a evidenciar diferenças substantivas de período precedente, como nos  
anos 1995-2004. Assim se poderia iniciar uma demarcação entre temas candentes no período, 
grosso modo, por uma periodização histórica que contemple os seguintes pontos:

a) anos 1990:

• globalização econômica e suas repercussões sobre a questão regional; financeiri-
zação da economia; fragmentação da nação; reconcentração produtiva em uma 
área poligonal dada pelo emprego industrial; convergência/divergência;

• desindustrialização; crise no coração industrial (São Paulo e Sudeste); expansão do 
agronegócio exportador; expansão acelerada do Centro-Oeste brasileiro;
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• problemas da agenda urbana (deficit habitacionais, gentrificação, desemprego 
metropolitano, crescimento de cidades médias etc.);

• perda de substância do planejamento governamental; enfraquecimento das ins-
tituições regionais; guerra fiscal etc.;

• nas relações intergovernamentais, predominou a centralização federativa com a União 
reconcentrando recursos e descentralizando, em direção a governos subnacionais,  
a execução de políticas públicas.

b) anos 2000:

• retomada da atuação governamental; política social ativa (transferências de renda, au-
mento do salário mínimo, educação, saúde) como novidade ampla na questão territorial;  
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e seus efeitos territoriais; políticas ur-
banas e habitacionais revigoradas – Minha Casa Minha Vida (MCMV) –; redução do 
deficit habitacional;

• planejamento governamental – Planos Plurianuais (PPAs) –; problemas de co-
ordenação federativa; iniciativas de planejamento territorial (de pouco êxito);  
I e II Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) – suas limitações e seus 
avanços –; guerra fiscal (menos aparente em face do boom de crescimento econômico); 
continuidade da perda de importância das instituições regionais;

• retomada de grandes projetos públicos federais de infraestrutura (hidrelétricas, 
rodovias, portos, aeroportos, estádios etc.);

• premência da agenda ambiental (as limitações entrópicas mais evidentes  
no Nordeste; a biodiversidade na Amazônia e no Centro-Oeste; a poluição e a 
destruição acelerada de ecossistemas nas metrópoles);

• relações federativas continuaram o padrão anterior de concentração de recursos 
na União; houve ganhos, ainda que pequenos, para governos municipais, mas não  
para governos estaduais; governos subnacionais tornaram-se mais e mais execu-
tores de políticas centralmente definidas; capacidades de elaboração e execução 
de estratégias próprias têm estado reconhecidamente limitadas; em particular,  
governos estaduais apresentam baixa capacidade de investimento.

Desse modo, poder-se-ia questionar, olhando para o movimento periodizado: que processos 
persistem entre uma década e outra? O que mudou? O que é novidade no período recente e 
não estava previsto?

Outra forma de identificar elementos de uma agenda de estudos é reconhecer a exis-
tência de novos debates teórico-conceituais em curso, com forte apelo para o desenho e a 
implementação de políticas públicas. Um deles é a contribuição das políticas nacionais de 
desenvolvimento social (educação, saúde, assistência social, transferências de renda a famílias)  
para a redução das disparidades regionais. Neste novo contexto de ganhos das regiões  
menos desenvolvidas, provocados pelas políticas voltadas a pessoas e não para territórios específicos, 
como avaliar o papel das políticas regionais explícitas e qual a sua contribuição futura para o 
desenvolvimento brasileiro?

Seguindo a pegada de certo debate internacional sobre a relevância e a oportunidade de 
adoção de políticas voltadas para o território – como propugnado e defendido pela Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) – ou contrariamente apenas 
realizar políticas para pessoas, defendidas pelo Banco Mundial, a agenda de estudos deve 
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ser capaz de oferecer uma interpretação do debate, com base nos avanços e recuos próprios 
da realidade brasileira.

Nesse debate em que se colocam frente a frente a OCDE versus o Banco Mundial,  
este último vem defendendo a abordagem de não intervenção no território (place-neutral approach) 
no documento Reshaping Economic Geography (World Bank, 2009), o qual aposta, grosso modo, 
na seguinte ideia:

os mais potentes instrumentos para a integração [regional] são as melhorias em instituições que 
trabalham com objetivos espacialmente “cegos”; colocando de forma mais simples, [aquelas instituições  
que se ocupam de] a provisão de serviços essenciais como educação, saúde e segurança pública  
(Gill, 2010, p. 3 apud World Bank, 2009, tradução do autor).

De outro lado, a abordagem advoga a intervenção no território (place-based approach)  
proposta pela OCDE em How Regions Grow: trend and analysis (OECD, 2009)  
e Regions Matter (OECD, 2010) – há uma defesa explícita da política regional, em particular, 
para aumentar a competitividade das regiões no cenário internacional e fortalecer estratégias 
de desenvolvimento endógeno em regiões deprimidas ou de baixo crescimento.

Esse debate não é extemporâneo ao Brasil, pois, por causa dos avanços recentes,  
em termos de cobertura a pessoas e a territórios, da política social e de infraestrutura, a questão 
regional passa a tomar outra dimensão. Não é o caso de entender que política regional não 
seja mais necessária, mas de (re)pensar: o que cabe à política regional (explícita) fazer neste 
novo contexto? Para a proposição de uma agenda de estudos e pesquisas serão percorridos 
os dois caminhos predominantes acima citados.
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