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PREFÁCIO
Adriana Melo Alves1

O debate em torno do desenvolvimento e do planejamento regional no Brasil 
sempre esteve envolto em muitas contradições e perspectivas. Isso se deve, em parte, 
à existência de distintos matizes analíticos relacionados a contribuições acadêmicas 
de lentes diferenciadas. Deve-se também à existência de múltiplos interesses que 
se expressam no território – destacam-se, entre eles, os econômicos, os políticos, 
os sociais, os ambientais e os institucionais.

Esse quadro diverso de processos reais no território coloca frequentemente 
amplos desafios para a interpretação de fenômenos em curso. Para gestores 
governamentais, que trabalham com as altercações da implementação de políticas, 
a busca de leituras e interpretações de contextos recentes é sempre uma grande 
necessidade. As mudanças frequentes nos interesses revelados, bem como nas 
posições relativas de agentes políticos e/ou econômicos, tornam o manejo de 
políticas públicas sempre uma atividade muito vulnerável. Daí a necessidade da 
construção de bússolas ou guias referenciais para a ação da política (policy).

Este livro, disponibilizado pelo Ipea, vem nessa direção. Aponta processos, 
características e elementos diretamente relacionados à política de desenvolvimento 
regional que atualizam visões sobre o cenário atual. São trabalhos que constituem 
uma enorme contribuição reflexiva e prática para o planejamento e a política 
regional brasileira. O MDR tem a satisfação de instigar várias das problemáticas 
aqui presentes, no âmbito de um programa de trabalho conjunto entre o ministério 
e o Ipea, e ao mesmo tempo de se apropriar ativamente desses aportes de pesquisa.

Quando pensamos nas dificuldades de entendimento do contexto atual, a 
obra permite ler um território eivado de contradições, onde coexistem muitos 
“Brasis”, que se distinguem sob a perspectiva do desenvolvimento, com frações 
completamente integradas à economia global e outras porções que remetem a um 
país profundo.

Há ainda que se destacar a leitura fluida da obra, que mescla um suporte 
teórico de peso sem que isso necessariamente implique um texto vocacionado para 
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especialistas. É uma obra que faculta o acesso a públicos distintos, inclusive àqueles 
que não estão na comunidade acadêmica.

Trata-se de uma contribuição para o planejamento e o desenvolvimento 
regional que nasce do esforço de um grupo consolidado de pesquisadores nacionais 
de referência em seus campos de investigação, os quais, por sua maturidade de análise 
e sua sensibilidade ao tema e com a intenção de amplificar o debate, construíram 
esta obra provocadora. Estas linhas iniciais se constituem em um convite à leitura 
deste livro instigante.


