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A história da focalização de políticas públicas por meio 
da questão da territorialidade é oscilante e demonstra 
a realidade acachapante no que concerne às questões 
de desigualdade entre as regiões do Brasil. O corrente 
momento do país, em que se pode pensar em cres-
cimento continuado, uma vez “vencido” o problema 
da hiperinflação, permitiu o tímido ressurgimento de 
políticas e programas que buscam a referência territorial. 

Ainda que não haja uma política de desenvol-
vimento regional bem estruturada no Brasil, existem 
ações diversas, decorrentes ou incorporadas a progra-
mas ou políticas públicas, que expressam delimitações 
próprias aos programas que as norteiam, como no caso 
da cidadania, desvinculados de uma divisão político-
-administrativa. A desvinculação destas ações decorre 
da inexistência de uma política de desenvolvimento 
do país que norteie e dê nexo às iniciativas diversas, 
sobretudo aquelas políticas públicas com referências 
(e impactos) importantes no território. 

As crescentes desigualdades socioeconômicas entre 
nações e regiões vêm motivando a realização dos mais 
diversos estudos que buscam compreender suas causas 
e consequências, especialmente em países de economia 
periférica como o Brasil. Entender o subdesenvolvimento 
como um processo histórico autônomo e não uma etapa 
para alcançar um grau superior de desenvolvimento cons-
titui a base para uma análise regional brasileira. Assim 
sendo, o objetivo deste texto para discussão é especializar 
referências territoriais de algumas das mais relevantes 
políticas com impactos regionais levadas a cabo nos 
últimos anos, transpassando pelas medidas mais antigas, 
como os Planos Nacionais de Desenvolvimento (PNDs) e 
atingindo, com riqueza de detalhes, as medidas atuais.

De forma geral, as políticas de ordenamento 
e planejamento territorial consideradas neste texto 
buscaram tratar alguns setores do processo de 
gestão territorial, com viés na questão ambiental e 
rural, além das questões de turismo, de energia e 
de transportes. 

Foi possível refletir sobre a carência, por parte 
do governo federal, na apresentação dos critérios de 
seleção para priorização de áreas de intervenção no 
território. Alguns são regionalizáveis segundo critérios 
bastante identificáveis, como a Política Nacional de 
Desenvolvimento Regional ou o Programa de Zonea-
mento Ecológico-Econômico. Quando se analisam as 
políticas, os planos e os programas, ficaram evidentes 
dois pontos, a seguir relacionados.

1. A atuação é baseada nas regiões adminis-
trativas do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), vinculando o papel de 
implementação à União, aos estados, aos 
territórios e/ou aos municípios;

2. As regionalizações produzidas pelas po-
líticas, pelos planos ou pelos programas 
dependem do seu “objeto”, o qual poderá 
estar vinculado a duas situações:

• questões socioeconômicas, como a 
Política Nacional de Desenvolvimento 
Regional (PNDR), cuja regionalização 
é baseada nas regiões do IBGE, que 
partem da análise das condições 
de vida da população e dos dados 
econômicos disponíveis, por setores 
censitários, municípios etc; e
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• quando remete a questões do meio 
físico-biótico do território nacional, 
a regionalização perpassa ou não 
“obedece” as regiões do IBGE, como 
é o caso da Política Nacional de Meio 
Ambiente (PNMA).

A hierarquização em política, plano e programa 
em desenvolvimento pelo governo federal está bem 
definida, ou seja, existe uma compatibilização entre 
os diferentes níveis, com uma intenção clara de im-
plementação das diretrizes e estratégias. Entretanto, 
cabe aqui refletir que a simples existência de política, 
plano ou programa não garante a eficácia de sua 
implementação.

De fato, a definição de critérios de escolha de 
áreas prioritárias para atuação supostamente garantiria 
uma maior eficiência, com economia de recursos e a 
melhoria de integração na gestão nos diferentes níveis 
(federal, estadual e local). Neste sentido, a definição 
dos municípios prioritários do Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) tem sido um bom exemplo de articulação, pela 
discussão amplamente anunciada de seus critérios de 
seleção, especialmente quanto à escolha dos municípios 
entre os atores federal e estaduais. 

Outro ponto importante é a necessidade de 
melhoria no mapeamento e georreferenciamento das 
ações, ou seja, necessidade de espacialização das 
políticas públicas, com posterior divulgação dos dados 
geográficos produzidos. Como exemplo, os dados do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) são 

divulgados como figuras, não representando mapas. 
Tal ação permitiria a análise integrada do planejamento 
federal, permitindo integração dos dados e verificação 
de possíveis incompatibilidades e sobreposições.

Com relação à hierarquia do processo de plane-
jamento, é importante destacar que o procedimento 
adotado em cada nível é diferente e, com frequência, 
independente dos demais. O ideal seria que cada 
projeto fosse parte de um programa, cada programa 
um componente de um plano, e assim por diante, até 
o mais alto nível do processo de planejamento.

O processo de planejamento territorial, 
considerando alguns exemplos, é feito segundo a 
seguinte hierarquia:

A Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA 
tem por objetivo contribuir para o fortalecimento das 
principais instituições ambientais brasileiras, bem como 
reforçar a capacidade de gestão ambiental nos níveis 
federal, estadual, municipal e distrital. Esta política 
abarca-se na questão da regionalidade por meio do 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), 
cujo objetivo específico se diferencia quanto à forma 
de proteção e aos usos permitidos, destacando áreas 
que precisam de mais cuidados, pela sua fragilidade 
e particularidades, e aquelas que podem ser utiliza-
das de forma sustentável e conservadas ao mesmo 
tempo. O PNMA tem sido implementado de forma 
lógica e coerente, especialmente no que se refere à 
territorialidade, minimizando efeitos negativos sobre 
o uso dos espaços.

•  Política Nacional de Meio Ambiente – PNMA; 
•  Política Nacional de Desenvolvimento Regional – PNDR; e 
•  Política Energética Nacional.  

•  Plano Nacional de Turismo; 
•  Plano Nacional de Logística e Transportes – PNLT; 
•  Planos de Recursos Hídricos 

•  Programa de Zoneamento Ecológico-Econômico; e  
•  Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais. 

POLíTICA

PLANO

PROGRAMA
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A Política Nacional de Desenvolvimento Regio-
nal – PNDR é talvez a melhor política governamental 
voltada para o dinamismo das regiões. Seu objetivo 
primordial é reduzir as desigualdades do nível de vida 
entre as regiões brasileiras, promovendo a equidade 
no acesso a oportunidades de desenvolvimento, já que 
é consenso que no Brasil as desigualdades regionais 
constituem um fator de entrave ao crescimento. A 
política confia que o segredo está em trabalhar com 
os contrastes para se sustentar uma trajetória de 
reversão destas desigualdades inter e intrarregionais, 
valorizando os recursos endógenos e as especificidades 
culturais, sociais, econômicas e ambientais.  Desta 
maneira, criam-se condições de acesso mais justas e 
equilibradas aos bens e serviços públicos no território 
brasileiro, reduzindo as desigualdades de oportunidades 
vinculadas ao local de nascimento e moradia.

A Política Energética Nacional dispõe sobre as 
atividades relativas ao monopólio do petróleo, tendo 
como escopo preservar o interesse nacional, promo-
vendo o desenvolvimento e a ampliação do mercado 
de trabalho, valorizando os recursos energéticos, sem 
deixar a questão ambiental em segundo plano, já 
que a principal diretriz desta política é a priorização 
da participação das fontes renováveis de energia 
para atender ao crescimento do consumo de energia 
elétrica no horizonte decenal. A questão regional está 
inerentemente ligada a esta política, tendo em vista 
os problemas de conflitos entre populações diversas 
no assunto. É fundamental que a Política Nacional de 
Energia considere uma ampla articulação de participa-
ção e gestão em todas as fases de seu planejamento. 
A política deve ser implementada considerando as 
especificidades das questões ambientais e sociais. 

Os planos e programas retratados são atitudes 
particulares para obter as metas de cada política, que 
é mais ampla e subjetiva. Planos, programas e projetos 
no âmbito federal remetem a uma intervenção no 
território nacional, o que implica a necessidade de 
amplo processo de articulação e divulgação de ações 
com níveis estadual e local. É evidente o esforço dos 
governos estaduais em promover suas respectivas 
políticas de regionalização; contudo, pensar e propor 
intervenção territorial de forma integrada permite a 
não sobreposição ou incompatibilidades entre as ações 
em nível federal, estadual ou local. 

Em todo o processo de formação brasileira, a 
abordagem regional alterou-se de uma política para 

outra, de uma região para outra, de um governo para 
outro, inclusive nos presentes governos estaduais. Desta 
forma, faz-se necessário identificar as políticas e os 
programas do governo que têm como instrumento de 
elaboração uma matriz espacial, ou seja, cujos dados 
de entrada para sua formulação fossem obtidos a 
partir de especificidades locais e anseios coletivos. 
Deve-se, portanto, aproveitar ao máximo as distintas 
potencialidades regionais. O problema regional brasileiro 
encontra uma via de superação na exploração consis-
tente dos potenciais endógenos de desenvolvimento 
das diversas regiões do país, que possuem diferentes 
recortes temporais e políticos adotados. 

Isso posto, aproveitar ao máximo as distintas 
potencialidades locais em uma visão ora da econo-
mia regional, ora da economia do aprendizado (ou 
da inovação) vem, supostamente, contribuindo para 
uma inserção mais competitiva destas regiões nos 
mercados nacional e internacional. Seus produtos e 
serviços passam a fazer parte da agenda estratégica 
dos governos estaduais e, em alguns casos, das distintas 
comunidades locais. Talvez pelo reconhecimento do 
espaço geográfico como um protagonista das dinâ-
micas econômicas, mesmo os estados mais desiguais 
e subdesenvolvidos do país vêm buscando estabelecer 
critérios mais precisos e elaborados, com vistas às suas 
políticas de desenvolvimento, apostando firmemente 
nos conceitos tanto das regiões inovadoras, como 
das virtuosas.


