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Resumo

ALVES, C. S. A tentativa de uma política nacional de ordenamento territorial no Brasil: a
PNOT (2003-2009). Registro, Críticas e Reflexões. 2017. 306 f. Tese (Doutorado) – Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

Esse trabalho documenta e discute a Política Nacional de Ordenamento Territorial (PNOT) -
uma tentativa de adequar o espaço brasileiro empreendida entre 2003 e 2009. Procura fazê-lo
inserido-a no contexto histórico que lhe deu origem, que moldou sua forma e conteúdo, que
imprimiu o ritmo de seu desenvolvimento e impediu sua implementação. Procura registrar e
discutir criticamente o conteúdo e a trajetória dessa intervenção, e estabelecer uma relação
entre a PNOT e outras intervenções federais que lhe foram contemporâneas. Aborda algumas
especificidades do modo de planejar e intervir na configuração do espaço nacional naquele
período, que, em essência, prossegue até os dias atuais. Defende que a PNOT possuía duas
especificidades: as escalas nacional e continental, tratadas ainda que de forma incipiente;
e a premissa da compatibilização entre aspectos econômicos, ambientais e os chamados
sociais. Com base em revisões bibliográficas, documentais e, sobretudo, em entrevistas com
colaboradores e participantes do processo de sua elaboração, foi possível: 1) reconstruir
boa parte da trajetória da PNOT; 2) identificar e analisar aspectos pertinentes ao momento
histórico de seu surgimento, às questões, tradições que a orientaram, das quais muitas
ainda orientam o planejamento da configuração do espaço brasileiro; 3) identificar sua
fonte teórico-instrumental, noções, conceitos, metodologias e recortes espaciais, enfim,
especificidades das abordagens que orientaram o planejamento espacial no período em
questão; marcados pela concomitância e, também, mescla de abordagens sub-regionais,
locais e territoriais; 4) questionar elementos constituintes do objeto de estudo, e do processo
estatal de planejar e intervir no espaço nacional na contemporaneidade. Intenta subsidiar
um caminho reflexivo, crítico sobre esse modo de planejar e intervir federal, em especial no
que se refere às intervenções explicitamente denominadas territoriais.

Palavras Chave: 1. Ordenamento Territorial-Brasil. 2. PNOT-Brasil 3. Governo Lula 4. Planeja-
mento Territorial. I. Título. II. Cintia S. Alves. III. Klara Kaiser Mori.



Abstract

ALVES, C. S. The attempt of a national policy of spatial planning in Brazil: the PNOT Policy
(2003-2009). Documentation, Criticism and Discussion. 2017. 306 p. Thesis (Doctoral) –
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

This thesis registers and discusses the National Territorial Management Policy (PNOT) - an
attempt to adequate the Brazilian territory undertaken between 2003 and 2009. It aims to
relate this governmental initiative to the historical context which gave rise to the plan that
has molded its form and content, and has hindered its implementation. The purpose of this
research is the critical recording and discussion of the plan´s development and its relations to
similar and contemporaneous policies. It approaches some aspects of the planning practice
in Brazil in that time, in which essentially persist until the present days. It is argued that PNOT
had two specificities: the national and continental scale approach, although it is incipiently
addressed, and the premise of the compatibilization between economic, environmental and
social factors. Based on a bibliographical and documental overview, and, especially, on inter-
views with experts involved in the plan´s conception process, it was possible to: 1) rebuild
most part of the development stages of the plan, 2) Identify and analyze historical compo-
nents from its conception; issues, traditions that guided it and, some of which, still guide the
planning of the Brazilian space configuration; 3) Identify its instrumentally theoretical frame-
work, basic ideas, concepts, methodologies and spatial cutouts; specificities of the approaches
that guided the spatial planning concerned characterized by concomitance and, also, mix of
sub-regional, local and territorial approaches. 4) debate elements from the object of study
and the federal process in planning and intervening in the Brazilian territory nowadays. Aim
to subsidize a reflective, critic pathway about this way of planning and intervening, referring
specially to the interventions explicitly denominated territorial interventions.

Key-words: 1. Territorial arrangement Plan-Brazil, 2. PNOT-Brazil, 3. Lula Government, 4. Ter-
ritorial Planning. I. Title II. FAU-USP-Brazil.
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Introdução

Construiu-se, ao longo dos estudos sobre a história do Brasil, uma linha interpretativa que

aponta como seu traço mais marcante a notável capacidade da elite dirigente do país de se

preservar. Junto com um simulacro de transformação, as condições materiais, políticas e ideo-

lógicas de reprodução de sua dominação. Nesse sentido, se a simultaneidade da Constituição

liberal do Império e da decisão de se manter o trabalho escravo é um sinal emblemático 1,

certamente não faltam outros tantos exemplos - mais ou menos contundentes, mais ou me-

nos remotos. São eles que tornam a leitura dos acontecimentos tantas vezes opaca, quando

não impenetrável.

Foi à luz deste entendimento que esta pesquisa nasceu. Do desejo de registrar e de inter-

pretar a trajetória peculiar de uma das políticas anunciadas no início do Primeiro Governo

Lula: a Política Nacional de Ordenamento Territorial - PNOT. Política que, ao incidir direta-

mente sobre o espaço nacional, deveria atuar, conforme o entendimento de então, como

um dos importantes instrumentos de mudança das condições de reprodução prevalecentes

dessa sociedade. Além de registrá-la, queríamos entender por que ela surgiu, como ela surgiu,

qual era exatamente a sua proposta, como pretendia atingir aquilo que parecia ser uma

tarefa gigantesca. Queríamos, também, entender por que ela não foi implementada, já que as

condições para tal pareciam favoráveis. Entender por que seu abandono não foi tematizado;

e por que, diferentemente da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), do

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e de tantas outras, ela não tinha sido objeto

de investigação.

Partíamos da perspectiva de uma política de escala nacional e continental, coisa rara

no Brasil, inserida em um momento de intenso planejamento, de discussão e de propostas

em torno do planejamento de um país diferente. Queríamos entender que país seria esse.

Com o andar da pesquisa, esses pressupostos e essa imagem de partida foram adquirindo

outros matizes e novas indagações foram substituindo as iniciais. A tarefa foi mudando de

foco e de escopo à medida que ia se revelando que a PNOT e aquele momento eram muito

mais conflituosos do que se mostraram à primeira vista ou no discurso oficial. O trabalho

que resultou desses entendimentos é, então, o registro e a discussão contextualizada da

tentativa da PNOT, ou seja, da tentativa de uma política explícita de Ordenamento Territorial

1 Referência à Constituição Federal de 1824. A esse respeito, ver Emília Viotti da Costa (COSTA, 1981).
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no Brasil - iniciada em 2003 e abandonada desde 2009 -, destacando seus elementos e políticas

correlatas; bem como os aspectos e fatores que a fragilizaram e culminaram no seu abandono.

Esses extraídos do contexto no qual a PNOT surgiu, desenvolveu-se, teve seu prosseguimento

inviabilizado e a mantém abandonada desde então. Assim, ao abordar a PNOT, aborda como

um ideário e um modelo de planejamento de Ordenamento Territorial (OT) aparecem e

esvanecem na “era Lula” 2.

Em maior ou menor medida, quando se confronta o discurso homogêneo, uníssono, de

um Projeto de Nação que acompanhava as intervenções federais e aquilo que vinha sendo

implementado, ou que não foi implementado, quando lemos sobre as consequências das

estratégias enunciadas como promotoras do desenvolvimento no período investigado (2003-

2013), as contradições afloram. Nos diversos relatórios de avaliação das políticas em curso,

o denominador comum é um diagnóstico do frágil balanço entre avanços e descaminhos,

esses últimos, frequentemente, justificados por efeitos e não por causas, por problemas

conjunturais e não por estruturais 3. Em termos de planejamento da configuração espacial,

os anos iniciais, 2003 e 2004, foram mais entusiastas, mais intensos em buscas, em debates

e, sobretudo, em negociações intragovernamentais; portanto, bem mais diversificados que

os anos subsequentes. Parece que, a certa altura, o espírito de mudança se aquietou, ou

foi esmagado pelas forças do conservadorismo, que retomaram as rédeas dos rumos do

país. É preciso ter em mente que com mudança, o que se visava, no período em foco, era

conseguir emplacar reformas mais radicais, promessas da campanha presidencial e de longo

esperadas. Porém, essa guinada reformista não encontrou condições de se realizar. Pouco a

pouco, suas metas foram sendo contidas, encolhidas, achatadas, descartadas, bloqueadas

de diversas maneiras. A PNOT foi tratada de forma subordinada e isolada, no final, seis anos

depois, foi abandonada. As demais, que saíram do papel, saíram moderadas ou não foram

implementadas como planejado.

Partiu-se de três constatações: (1) a repercussão inicial em torno da PNOT e o silêncio de

seu desparecimento; (2) da diversidade e transformação entre o teor das intenções iniciais de

reformular o planejamento do espaço brasileiro pelo governo federal e o arrefecimento dessas

intenções com o passar dos anos e (3) a invariância do modo de intervir estatal, a despeito das

aparências promissoras dos anos iniciais, dos esforços empreendidos, e do discurso ao longo

de todo o período investigado a década 2003-2013. O descompasso entre as intenções iniciais,

as enunciadas e as decisões tomadas, entre aquilo que foi aventado, revisado, planejado e

as intervenções federais efetivamente implementadas pelo governo federal, no período foi

ficando, a cada ano mais evidente.

Exemplos dessa transformação podem ser apreendidos por meio da comparação entre

alguns planos e reformas propostas inicialmente - tais como a própria PNOT, as Reformas

Agrária, Urbana e Energética - e a prática estatal. Naqueles anos iniciais e nos subsequentes,

2 Cf. formulado por Karina Leitão, em conversa informal.
3 Um dos legados de Csaba Deák, aulas presenciais.
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constata-se que as propostas mais radicais ou foram invalidadas ou tiveram sua implementa-

ção divergente e/ou muito aquém do planejado. As medidas e ações previstas foram reduzidas

drasticamente, desconsiderando, alterando ou ignorando diretrizes e requisitos legais; desvi-

ando recursos e bloqueando seu andamento. Enfim, uma gama de distorções quase infinita.

Exemplo da invariância mais evidente seria o descrito no exemplo anterior. Não haveria difi-

culdade em listar vários outros, assim como das tentativas de rompimento com esse modus

operandi , mas, no balanço geral, predominavam os primeiros. O PAC - lançado em 2007 e o

efeito de solapamento que ele concretizou sobre inúmeros outros planos, já institucionaliza-

dos e em andamento - seja talvez, exemplo mais notório da referida continuidade.

As três constatações acima elencadas reforçaram a ideia de que seria impossível entender

o desaparecimento do Projeto de Lei da PNOT, em 2009, olhando somente para a PNOT, ou

para acontecimentos isolados. Isso nos levou a buscar amparo avaliativo e explicativo, para

além das conjunturas, de questões partidárias, de questões formais ou de administração.

Ainda mais se considerarmos que, historicamente, há duas constantes perenes, repetidas

durante séculos, que não se alteraram de forma contundente no período investigado: (1) o

descaso e a inocuidade do planejamento no Brasil, sobretudo aquele divergente do usual

e, em especial, o de longo prazo e referente ao espaço na escala nacional; assim como (2)

o arraigamento de certas práticas clientelistas e localistas no funcionamento do aparelho

estatal brasileiro, remanescentes de tempos remotos. Todos eles indicam que os problemas -

e dilemas- são mais sistêmicos e estruturais que o assumido.

Por esta razão, foram adotados três pilares ou critérios analíticos, norteadores da pesquisa:

a reprodução social, a conflituosidade social e a teoria (científica pertinente ao objeto).

Distinguindo entre a conjuntura histórica e a reprodução social

Pensamos que é fundamental essa distinção.

A conjuntura: A PNOT surgiu em um momento histórico peculiar, sendo ela própria um

modelo de planejamento igualmente peculiar. As tensões, as possibilidades e seus escalo-

namentos enquanto força social e política contida naquele momento do início do governo

petista, em especial o ano de 2003, que se distinguia de momentos históricos anteriores,

pois parecia ter-se aberto uma brecha para amplas e várias reformas, ou melhor, para dar-se

início a um caminho nesse sentido. Tal era a singularidade do momento que gerou forte

incerteza com relação à postura do governo frente aos rumos possíveis (questões em aberto) e

às dificuldades (limitações concretas) colocadas no início de governo. Havia razões concretas

para as perspectivas de mudança, na qual a PNOT representava uma das frentes. Todavia, o

contrário também é verdadeiro. Dificuldades e forças contrárias à referida mudança estavam

também presentes - é sobre ambas que versa este trabalho -, pois ambas se refletiram no

conteúdo e na trajetória da PNOT.

Durante os primeiros meses e os primeiros dois anos a referida incerteza ou expectativa de
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mudança foi mantida. Algumas decisões foram postergadas e as primeiras decisões tomadas

foram ambivalentes. Algumas sinalizando uma guinada contra o conservadorismo, outras se

dirigindo ao sentido oposto. Para ficar com um exemplo, a linha macroeconômica do governo

anterior foi mantida e a linha social foi iniciada; as duas, simultaneamente adotadas como

prioridades e - enunciadamente - colocadas em pé de igualdade. 4

Observando o espectro político representado na configuração do Congresso Nacional e

na formação do Executivo federal, tensões e divergências adquiriam concretude nos embates

- não explicitados à sociedade - em torno dos interesses ali presentes. Para o restante da socie-

dade, era divulgada a imagem de “ um(único) povo brasileiro” e de “um (único) Projeto de

Brasil”. A sociedade e o mundo aguardavam pelo resultado, ou apreensivos, ou esperançosos,

consoante o substrato sócio-econômico-político ao qual estavam filiados no jogo das forças

sociais, uma vez que o embate tinha lugar no interior do Governo Federal. Ali - embora o

presidente recém-eleito e o Partido dos Trabalhadores (PT) tenham saído das eleições com

representatividade histórica no Congresso - essa frente pelas reformas era minoritária. A mai-

oria era composta pelo Partido Social Democrata - PSDB (do presidente anterior, Fernando

Henrique Cardoso), o Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB e o Partido De-

mocratas - DEM. A complexidade e as divergências contidas nesse quadro politico-partidário

produziram um grande movimento de reposicionamentos e de realinhamentos de vários

políticos e de cargos no executivo; e um acentuado grau de ajustes e acertos, perante os

quais o presidente Lula5 mostrou-se um grande político e um exímio negociador. Tal quadro

elucida, em parte, a fragilidade das bases sobre as quais as perspectivas de mudança estavam

ocorrendo. Parte, pois o que estava em embate não era somente político-partidário, mas a

reprodução social, ou mais especificamente o rumo que essa tomaria a partir dali.

A reprodução social: parte-se da premissa de que a resposta a essa questão crucial - sobre

o rumo que viria a tomar o Brasil, assim como o futuro do desenvolvimento do país - colocava-

se na moldura do modo de produção capitalista. Seguindo Csaba Deák (DEÁK, (2004)2010,

p. 4), o apoio seguro e decisivo residiria na avaliação da postura estatal ou de determinada

intervenção no tocante às alternativas entre a manutenção do status quo (conservadorismo)

ou seu oposto; ou seja, da eliminação dos entraves ao efetivo desenvolvimento da produção e

da sociedade no sentido de sua progressiva transformação. Nas palavras do autor, a longa

citação que se segue, quando escreveu sobre o cenário em 2004, explica tanto o critério

quanto sua interpretação da reprodução social no Brasil, adotados nesta tese:

“(...) Embora não seja uma tarefa simples, precisamos começar por colocar a situ-

ação presente do país em uma perspectiva histórica. A base da sociedade de elite

brasileira é a reprodução de uma peculiar modalidade de acumulação, ou desen-
4 A combinação -prática e ideológica- sui-generis, “à brasileira”, verifica-se em outros momentos. Um dos

mais decisivos, ocorreu no processo da abolição da escravatura e da Independência (1822), escrutinado por
Emília Viotti da Costa (COSTA, 1981) e (COSTA, 1994). A autora também aponta e enfatiza os conflitos de
interesse de então, tanto entre Portugueses e Brasileiros, quanto a heterogeneidade existente nesses últimos.

5 Luiz Inácio Lula da Silva.
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volvimento, originada em sua condição de colônia até a independência (1822), e

reproduzida desde então. Nesse processo, o excedente produzido pela sociedade

é dividido em duas partes: uma das quais é reinvestida na expansão da produção

(e assim é acumulação expandida, um processo de acumulação); enquanto a

outra parte é constantemente eliminada e mandada ao exterior – expatriada –

sob as formas de remessa de lucros, serviço da dívida, termos desfavoráveis de

comércio, e crônico deficit em serviços (pagamento de fretes e resseguros) sem

qualquer contraparte, de forma que muito pouco é acumulado. Acumulação,

portanto, mas não de todo o excedente produzido, daí o nome de acumulação

entravada (Deák,1988). As características distintivas dessa economia: altas taxas

de juros, inexistência de crédito de longo prazo ou moeda estável, desnaciona-

lização da produção, especialmente nos ramos-chave da indústria e precária

infraestrutura, seriam vistos, em uma sociedade capitalista burguesa (tal como

nos países ‘desenvolvidos’), como fraquezas estruturais da economia, quando

são de fato, no Brasil, os principais instrumentos da continuada reprodução do

status quo estabelecido.

(...) A situação pode, então, ser resumida desta forma: após uma ‘tradicional’ polí-

tica stop-and-go, a sociedade brasileira se vê em um impasse ao se defrontar com

a escolha – a qual durante muito tempo ela se recusou a tomar – de caminhar para

a morte ou pular nas águas frias e turbulentas de uma importante transformação

social”.(Op. Cit).

Retomando a explanação: no início do Governo Lula, no qual emergiu, entre outros a ten-

tativa da PNOT, havia sinais de que se tratava de um momento comportando potenciais de

transformação. No entanto, simultaneamente claros sinais eram dados, também, no sentido

oposto 6. O período era permeado, de fato, por indecisões e oscilações de expectativas; e pro-

postas reformistas e conservadoras que indicavam a tensão e o travejamento contraditório 7

contidos naquele momento. É por isso que para além do referido dilema elementar, para

entender as especificidades daquele momento, faz sentido investigar e destacar os conflitos e

contradições que a reprodução social engendra, em cada caso, em particular. Também nesse

aspecto a PNOT é singular, se considerarmos que um de seus principais propósitos seria

conciliar ou reduzir os conflitos existentes no Brasil no tocante ao OT do espaço nacional

(categoria de análise neste trabalho). Aqui entramos no âmbito do segundo critério ou pilar

analítico: os conflitos e tensões concretas, extrínsecas e intrínsecas à PNOT.

6 Para uma visão da ambivalência do momento, assim como exemplos de medidas concretamente tomadas,
ver artigo: ’Brasil: O PT no Governo’ (DEÁK, (2004)2010). No tocante à política ambiental, ver Marijane Vieira
Lisboa (LISBOA, 2011, 17-31).

7 Usando a expressão de Roberto Schwarz (SCHWARZ, (1990)2000, p. 28).
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Conflituosidade

Os inúmeros conflitos advindos da estrutura social brasileira, que permeiam a vida no

país foram histórica e majoritariamente abafados ou massacrados tão logo vieram à tona. É

nesse sentido que a proposta de uma pnot contém um potencial inédito, que é ao mesmo

tempo seu grande impasse ou desafio. A rigor, a organização do espaço diz respeito a todos

no espectro social, em todas as escalas. Não só por tematizar os conflitos e tensões inerentes,

e suas contradições, mas ao trazer a tomada de decisões sobre a organização espacial de

forma tão ampla e abrangente para si, o planejamento denominado OT, no caso a PNOT se

torna (tornaria) o local de embate. De embate e de tomada de decisões. No Brasil, estamos

nos referindo a uma gama de tensões, conflitos e antagonismos de interesse envolvidos no

trato do espaço, os quais ela se propõe a conciliar ou reduzir. Isso levanta uma centena de

questões. Algumas que nos parecem primordiais:

• Quais conflitos/contradições envolve?

• É possível conciliá-los? Sob qual ótica? “Como arbitrá-los?” (GALVÃO, [30 set. 2016])

• “Isso poderia ser inscrito em uma legislação? O que deveria conter, para que opere no

sentido de instaurar um lugar e um âmbito no qual outra prática possa se desenvolver?”

(Cf. Klara K. Mori, reflexões no âmbito das orientações.)

Até agora, somente a segunda questão foi respondida, pois é premissa contida no atual

entendimento de OT: a conciliação. Ainda assim, caberia perguntar: qual postura uma PNOT

brasileira deveria tomar ou propiciar, de enfrentamento ou de conciliação? Sob qual ótica?

Se essas questões já estavam perpassadas pelo antagonismo básico advindo do próprio

capitalismo e do capitalismo no Brasil em especial 8, a compatibilização ou conciliação -

das atividades econômicas às demais-, no Brasil tornar-se-ia ainda mais conflituosa, por

exemplo, pelo fato do país ter uma estrutura fundiária conhecidamente herdada do período

colonial. Todavia, salientando-se, simultaneamente, a importância do equilíbrio da balança

comercial, do potencial agrícola do Brasil, da imensidão das riquezas e recursos naturais do

país, foi mantida a base produtiva no setor agromineral e, com isso, um vetor notoriamente

contraditório com os demais.

Enquanto trato do espaço nacional, a reprodução social e os conflitos com ele relacio-

nados expressam-se, claramente, nos termos do planejamento e na prática estatal. A opção

adotada pelo Estado brasileiro foi clara. Se retrocedermos alguns anos no tempo, e pergun-

tarmos quais eram as respectivas intenções do planejamento quanto ao espaço nacional no

Brasil, encontramos três abordagens: os Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento

(ENIDs), a PNOT e o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Também nesse aspecto,

o diferencial e a complexidade da PNOT se destacam quando se compara as duas últimas

8 A esse respeito, ver Csaba Deák (DEÁK, 2016, Parte II-5).
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citadas, ambas formuladas no governo Lula: a PNOT no primeiro mandato, logo em 2003;

o PAC no início do segundo mandato, em 2007, mesmo ano em que foi decretado o Grupo

Interministerial responsável pela formulação da PNOT 9.

Figura 1 – Exemplo de uma das Leituras do Brasil no âmbito da PNOT(2006). Aponta o documento:
“Caso se queira, realmente, implantar na Amazônia outro modelo de desenvolvimento,
conservador da biodiversidade, será necessário propor alternativas factíveis ao modelo ma-
deira–pecuária bovina–soja, que já demonstrou sua eficácia e seu prejuízo ambiental, cuja
inexorável progressão esse mapa deixa antecipar“. Acrescentaríamos que não só na Amazô-
nia, mas no Cerrado frente à fronteira agrícola do Centro-Oeste e a Transposição do Rio São
Francisco também indicam conflitos de interesse antagônicos. Fonte: Mapa e Citação: Docu-
mento Temático 1 - Documento Base de Subsídio à formulação da PNOT.(BRASIL.MI-SDR,
2006c, p. 47).

9 Assim como o Plano Nacional de Logística e Transportes (PNLT), desenvolvido Pelo Ministério dos Transpor-
tes e da Defesa e, desde o início, já integrado ao PAC (Cf. BRASIL.MP-MD, 2007, p. 1). Ano, no qual, também,
ocorre a oficialização da PNDR. Quatro intervenções nacionais de reconfiguração espacial, concomitante-
mente e sem estarem articuladas entre si.
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Figura 2 – Exemplo de Leitura do Brasil no PAC 2 – Previsão de Ferrovias (2012). O futuro traçado da
malha ferroviária repousa sobre 3 manchas que correspondem, grosseiramente, à fronteira
agrícola, à fronteira mineral e ao centro sul. A Amazônia inexiste. A extração mineral na
região amazônica não aparece no mapa das futuras ferrovias, pois já resolvida pela Compa-
nhia da Vale, basicamente quando esta era uma estatal. A hidrelétrica no Rio Xingu não está
mapeada, pois a política energética é tratada em outro ministério e implementada por um
outro eixo temático, do PAC. Nota-se que no caso das obras de infraestrutura; a articulação
entre os ministérios do Planejamento (MPOG), Minas e Energia(MME) e Transportes funci-
onou. Fonte: Palestra Secretário do PAC, Maurício Muniz, 05.09.2012(MUNIZ, 2012, slide
14).

A PNOT não conseguiu se desenvolver, o PAC não só apareceu bruscamente, como veio

com toda força e autoridade estatal, e foi a intervenção federal mais concretizada a partir

de então. A PNOT procurando propor soluções e diretrizes considerando várias temáticas,

tentava diagnosticar o espaço nacional e formular uma maneira de alterar o trato de seis

temáticas principais, enquanto o PAC tinha outros propósitos, atrelados a três eixos de infra-

estrutura: logística; energética; social e urbana, que, juntos, agregavam as futuras grandes

obras e investimentos em infraestrutura. Esses propósitos correspondem a leituras do espaço

nacional completamente distintas. O trato da Amazônia seria um exemplo cabal das diferen-

ças. Na PNOT, ela adquiriu uma importância central, seja pelas questões ambientais, seja

pelos conflitos de terra e outros ali localizados, no PAC ela não existe (como na ilustração)

ou é tratada como qualquer outra porção do Brasil. Foi considerando isso, que a ênfase na
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conciliação ou redução de conflitos tornou-se um aspecto que diferenciava a PNOT brasileira

de sua fonte de inspiração e outras experiências internacionais.

No governo Lula, concomitante à formulação da PNOT, as tensões e contradições aflora-

vam nos planos propostos, nas preferências teóricas e escalares, presentes nas modalidades

de intervenção estatal formuladas ou em formulação. Cursavam divergências teóricas e

interventivas que orientam a prática estatal, mesclando uma série de abordagens não de

forma complementar, mas isolada ou concorrencial. Concomitantemente ao surgimento da

proposta da PNOT e à teorização que lhe correspondia, o planejamento do Brasil de uma

forma geral passava por um processo de revisão. Refletindo sobre intervenções anteriores,

dialogando com discussões e tendências internacionais; dando continuidade à problemática

teórica colocada ao planejamento na virada do milênio; e direcionado à busca pela melhor

ou mais adequada escala para compreensão da realidade brasileira e para o subsídio da

intervenção estatal de outra maneira - diversos estudos iniciados na virada do século são

prosseguidos 10. Revisados e intensificados de maneira intensa, a partir de 2003, no âmbito

das futuras intervenções federais. Empreendeu-se grande esforço em novas propostas de

regionalizações do Brasil, das quais as mais conhecidas talvez sejam as ocorridas no âmbito

da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) e do Estudo da Dimensão Terri-

torial do Planejamento 11. Mas há inúmeras outras. Várias delas foram descartadas, acabou

predominando, por pragmatismo e por tradição, ou por conveniência, aquela definida pelo

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 12, e as novas, de incidência pontual.

Essa força da tradição remete a outra problemática estrutural, bastante visível em função

da postura de cooperação entre Estado e Academia nacional: a dificuldade de transposição

das ideias novas - ideias e recortes divergentes dos existentes - para a prática, mesmo num

período como os Governos Lula. Também a esse respeito, abre-se um enorme campo de

aprendizado, de pesquisa, de reflexão e de debate.

No tocante à chamada abordagem territorial emergem, simultaneamente, dois mode-

los interventivos, logo em 2003. Enquanto a PNOT marcava a tentativa de incorporação e

implementação de um modelo de planejamento - o Ordenamento Territorial (OT) - pelo

Ministério da Integração Nacional (MI); o lançamento do Programa Nacional de Desenvolvi-

mento Sustentável de Territórios Rurais (PRONAT) e o Programa Nacional de Fortalecimento

da Agricultura Familiar (PRONAF) marcavam, por seu turno, a incorporação e desenvolvi-

mento de outro modelo de planejamento, também denominado territorial, empreendido

pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) no âmbito do Reordenamento Agrário

e do chamado Desenvolvimento Territorial Rural Sustentável (DTRS) do Brasil. Cada qual

10 A respeito da origem e ascensão do recorte Mesoregional, ver Pedro Bandeira (BANDEIRA, 2004). No período
investigado, ver (GALVÃO, 2004) e relacionados à tipologia da PNDR, por exemplo (SILVA, 2015).

11 Estudo realizado para subsidiar o PPA de 2008-2011, consolidado em oito Volumes, publicados em 2008
(BRASIL.MPOG-CGEE, 2008). Falamos regionalizadas, pois o seu referencial espacial foram ’As Regiões de
Referência’, descritas no Volume III desta coletânia.

12 A esse respeito das crescentes ’Subdivisões e Regionalizações’ do IBGE ver (THÉRY; MELLO-THÉRY, 2008,
p. 263-271). Para uma crítica da regionalização e sua nova delimitação em 1968, ver (PERIDES, 1994).
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focado em intervenções específicas e desarticuladas entre si.

A PNOT não encontrou condições de se desenvolver, esse outro modelo de planejamento

sim. A política industrial e a Reforma Agrária mais uma vez não progrediram. As reformas

fundiária, tributária, urbana também não, mas os subsídios à Agricultura Familiar e ao cha-

mado Agronegócio sim. Isso não foi irrelevante, mas passou inquestionado. A energia solar,

por exemplo, não conseguiu emplacar, mas o álcool e o Biodiesel sim; ambos, igualmente

vinculados ao setor agrário e à agroindústria. Em 2005 ocorre o lançamento do Programa

Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB) pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e

a tentativa de fusão entre grandes produtores com a Agricultura Familiar.

Não cremos que seja mera coincidência que o setor agrícola e o ramo agroindustrial

tenham sido os que mais receberam incentivos estatais na última década, tanto a grande

produção destinada à exportação, quanto os pequenos e médios produtores, voltada para o

abastecimento do mercado interno. Isso se rebate diretamente na ênfase da chamada logística

e levanta um questionamento sobre a ênfase no espaço rural brasileiro sob outras luzes. As

vantagens ecoavam de todos os cantos, mas quais desvantagens isso trazia consigo, uma vez

que, em especial a primeira recrudescia a convicção de uma vocação ou um potencial que

marca o Brasil desde o comércio mundial do açúcar dos tempos da escravidão e, com ela,

não só a base material, mas também a ordem social existente e os poderes hegemônicos a ela

relacionados. São questões fundamentais, problemas seculares, a nosso ver não resolvidos.

Fato é que todas essas políticas produtivas e as setoriais a elas atreladas são ordenamentos -

implícitos- do espaço nacional. No entanto, nem mesmo esse entendimento é consensual no

Brasil. Os espaços urbanos e rurais ainda são vistos de forma predominantemente dicotô-

mica 13 e, a despeito das tentativas de articulação, foram tratados de forma desarticulada pelo

Governo Federal. O reflexo disso é que enquanto a Política Nacional de Desenvolvimento

Urbano - PNDU e mesmo a PNOT - deram ênfase ao espaço urbano e a rede de cidades, o res-

tante foi delegado às políticas ou programas federais específicos 14. Enquanto os programas

PRONAT e PRONAF se ocupavam com a produção e a população rural, as políticas agrícolas

do MAPA faziam-no pelo Brasil rural tradicional, cada qual de forma desconectada entre si e

das demais. A esse conjunto somava-se, entre outras, a política energética, prioritária desde

2003. A despeito da formulação da PNOT e outras, a questão dos transportes foi reduzida ao

transporte de cargas e enfrentada por um eixo do PAC, então integrado ao Plano Nacional de

Logística e Transportes - PNLT e, posteriormente, ao Plano Nacional de Logística Portuária –

PNLP, entre outros 15. Mesmo coexistindo no tempo, ocorriam de forma desarticulada e, em

13 Apoiado em Deák, Op. Cit.
14 A PNDU encampada pelo Ministério das Cidades. As cidades e o espaço fronteiriço, por sua vez, foi delegado

ao Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteiras (PDFF); desarticulado, embora alojado nos mesmos
ministérios que a PNOT. As duas políticas agrícolas mantiveram-se separadas em dois ministérios, uma
tocada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, a outra pelo Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento - MAPA; as políticas energética e mineral pelo Ministério das Minas e Energia - MME.

15 Para um panorama a respeito da reestruturação dos ramos dos transportes, agências reguladoras e planos
de integração a partir de 2003, ver (BRASIL.CI-SENADOFEDERAL, 2015).
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muitos casos, seguindo um processo de autoexclusão, e de posturas interventivas claramente

antagônicas. Há por trás dessas decisões estatais, uma intenção e um modo de planejar que

ainda carece de uma visão sistêmica e de reflexão. Processo que no âmbito da PNOT havia se

iniciado.

Teoria

Este pilar analítico envolve a teoria ou teorização do OT no campo científico da área

de Planejamento Urbano e Regional. Embora o termo territorial não esteja presente na

nomenclatura da área, tal adjetivo demarca o campo teórico central, ainda em construção,

que se constituiu a chave de entendimento e especificidade de um novo modo de entender,

categorizar e planejar o espaço na atualidade. Orientado pela ressignificação do conceito

de território - aqui entendido como espaço, termo e categoria de análise utilizados neste

trabalho.

Poucas pessoas dirão que há um consenso no entendimento do que seja território ou na

maneira de conceituá-lo. Algo análogo é válido para o que seria o Ordenamento Territorial.

Embora sua interpretação e sua conceituação sejam variáveis, há um consenso internacional

em torno desse tipo de planejamento, do qual a PNOT marca o momento de incorporação

no Brasil. Os Anais da PNOT são um dos locais onde as mencionadas divergências e con-

gruências em seu entendimento estão presentes. Um exemplo do grau de maturação desse

entendimento naquele momento encontra-se quando se lê que:

Para Costa (2005), existem dois equívocos comuns relacionados ao conceito de or-

denamento territorial: i) a ideia de que o ordenamento equivale ao planejamento

stricto sensu; ii) sua imediata redução ao zoneamento, em suas várias modali-

dades. Moraes (2005) assinala outro equívoco: a confusão entre os conceitos de

ordenamento territorial e regulamentação do uso do solo. Esses se diferenciariam

por se tratarem de escalas espaciais distintas, relacionadas a diferentes compe-

tências 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. (SILVA; BORGES, 2014, p. 1356-1357)

Da tentativa de emplacar a PNOT em diante, muito mais tem sido pensado e escrito sobre a

temática no Brasil, procurando, também, fechar conceitos ainda em aberto. O mesmo pode

ser dito sobre uma série de princípios do OT europeu, adotados na PNOT; em especial, o

da “coesão territorial” - que mesmo ali ainda está em construção. A esse respeito é muito

elucidativo o artigo sobre a aplicação do referido princípio da Agenda Europeia para a Agenda

em Portugal, intitulado A integração do princípio de Coesão Territorial na agenda política: o

caso português (SANTINHA; MARQUES, 2012).
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Escreveu em 1995, estudioso do tema em Portugal:

O ordenamento do território é a arte de adequar as gentes e a produção de

riqueza ao território numa perspectiva de desenvolvimento. Jorge Gaspar,1995,

p. 5 (GASPAR, 1995)

Portanto, de país para país, de território para território, os objetivos do ordenamento variam

de forma consoante às necessidades e às prioridades específicas. Varia, também, a intensidade

com que é priorizado; a maneira de concebê-lo, de fazê-lo, o ritmo de sua concepção e de sua

execução. No entanto, na América Latina e no Brasil, as tentativas de políticas nacionais de

ordenamento territorial no início do século XXI assemelham-se quanto ao desfecho. Elas não

vingaram. Acreditamos que a reflexão sobre tal questão permitiria aprofundamentos sobre a

organização espacial no Brasil, assim como revelar similaridades e divergências desta para

com os países que compõem o continente.

Desde seu surgimento enquanto política estatal explicita de ordenamento do espaço, o

objetivo central do OT esteve voltado para a compatibilização entre as atividades econômicas

- usos e ocupação do solo - com as ambientais, uma questão então emergente colocada como

central no plano das preocupações internacionais; e que colidiam como desenvolvimento

das nações, especialmente quanto à desconsideração ou imprudência, até então, frente ao

meio ambiente. Na década de 1980, quando foi incorporado esse modelo de planejamento no

Brasil, as questões prementes eram as ambientais e endereçavam-se concretamente ao des-

matamento e descuido com a Amazônia. No Brasil do período José Sarney e subsequente, esse

entendimento e modelo de planejamento internacional de Zoneamento Ecológico Econô-

mico (ZEE) foi adotado, também, no Brasil. O OT era, então, visto como sendo um instrumento

voltado para a compatibilização entre os usos econômicos e as aptidões ecológicas das sub-

regiões, sobretudo amazônicas. Na década 1990, procura-se implementar o ordenamento

territorial via ZEE, no âmbito federal, que como o próprio nome indica, tratava-se de um zo-

neamento, ou seja, de regras de uso e ocupação do solo segundo zonas pré-definidas 16. O OT

emergia como uma possibilidade - a premissa de compatibilizar - as atividades econômicas a

dois componentes: as características ecológicas e a proteção ambiental. Tais componentes e

as questões ambientais hoje são um requisito obrigatório, juridicamente fixado, cobrado na-

cional e internacionalmente. Esse entendimento se alarga enormemente ao longo da década

de 1990.

Na virada do milênio, as questões colocadas, além das ambientais e climáticas, eram de

um lado a situação de indigência e miséria crescente, de outro, os imperativos da globalização.

O livre Mercado havia fracassado como regulador econômico e social. A doutrina neoliberal,

após poucos decênios de atuação, já havia mostrado do que era capaz e do que era incapaz:

16 Em 1990 foi criada a Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) e, a ela subordinada, a Diretoria de Ordenação
Territorial (DOT), cuja estratégia básica concentrou-se na elaboração de planos de ZEE (Cf. BRASIL.MI-SDR,
2006l, slide 5).
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estava sendo colocada em cheque. Exigia-se um novo modelo de crescimento sustentável,

inclusivo, mais justo e democrático 17. Para tanto, o Estado deveria retomar as rédeas das

decisões nacionais. Um Estado forte, porém descentralizado, transversal, que escute e negocie

com os envolvidos nas respectivas intervenções sobre seu gerenciamento. A maneira de com-

patibilizar todas essas reivindicações - no âmbito espacial - estaria, agora, num novo modelo

de ordenamento territorial - um planejamento de longo prazo, integrador e articulador, como

é entendido o OT atualmente. Ele incorpora às questões econômicas, as ambientais - de forma

contundente - e as chamadas sociais. Traz, ainda, a tomada de decisões de forma transversal

para o planejamento do OT de uma nação ou um espaço supranacional. Ou seja, explode em

abrangência e em complexidade. Em seu entendimento atual, a composição dos elementos a

serem ordenados se altera. É com base nesse entendimento que a ordem - o OT- existente

será olhada, e uma nova ordem será buscada; seus elementos ordenadores e ordenáveis serão

buscados, interpretados e formulados. A inter-relação entre eles será estudada e incorporada

nas políticas estatais, será tecnicizada. Procura-se calcar todo um entendimento teórico,

conceitual e técnico (operacional) sobre isso e sobre os meios operacionais que permitiriam

o ordenamento desejado.

Não foi possível aprofundar mais nesse sentido, mas uma diferenciação nos parece fun-

damental: a nosso ver, o OT pode ser entendido de duas maneiras. Em um sentido amplo:

enquanto processo de adequação do espaço para a reprodução social, processo que ocorre,

embora de forma implícita, continuadamente em todas as escalas, ou seja, o tempo todo,

e é regulada pelo Estado - é o que chamamos organização do espaço. Em um sentido mais

estreito: ele identifica/corresponde a um modelo de planejamento determinado, explícito,

contemporâneo, ainda em construção e mais restrito a áreas específicas que se ocupam com

a temática. Neste trabalho, adota-se o primeiro entendimento, investiga-se e debate-se o

segundo. Portanto, ao se deparar com a expressão Ordenamento Territorial (OT) em um

documento analisado de intervenções estatais, proposta e/ou em implementação, adota-se o

primeiro sentido toda vez em que o texto em pauta se refere inequivocamente à produção

do espaço social em sua totalidade. Por outro lado, as abordagens em que emerge a segunda

acepção - como é o caso da PNOT - assinalam que sua explicitação, seu escopo e seu hori-

zonte temporal contêm, entre outros, diferenciais fundamentais em relação aos modelos

precedentes e contemporâneos, sobretudo em países como o Brasil. Representa, assim, uma

força, uma contra-a-corrente a uma série de práticas próprias do modo de planejar e intervir

do Estado brasileiro na configuração do espaço como um todo.

Utilizando a PNOT como objeto de reflexão, incluindo as dificuldades ocorridas no âmbito

de sua formulação e de sua trajetória, várias dessas problemáticas, das possibilidades, tensões

e contradições intrínsecas ao planejamento contemporâneo afloraram. Esperamos que esse

trabalho revele que vale investir nesse enfrentamento, e que, embora relativizada e questio-

17 Apoiado em reflexões de diversos autores. Uma das marcantes foi a respeito da categoria ’pobreza’ de Vivian
Ugá (UGÁ, 2004).
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nada, vemos na PNOT o registro de uma tentativa de enfrentamento dessas questões, assim

como o registro de revisão do planejamento em um momento memorável no país. Momento,

que expôs como poucos, uma intenção de integração do planejamento que não conseguiu se

concretizar, mas revelou, a nosso ver, alguns dos labirintos brasileiros, das pedras que ainda

estão no caminho antes que se possa avançar, quanto caminho ainda se tem pela frente. É

no sentido do registro da PNOT, do entendimento dessa intervenção, do momento ao qual

pertenceu, dos entraves por ela encontrados que esperamos contribuir de alguma forma.

O Objeto de Estudo e sua Abordagem

A PNOT foi como uma faísca, uma tentativa de ordenamento do espaço brasileiro que

foi invalidada antes que pudesse ser implementada. Por que então investigá-la? Por seu

abandono. Pelo que ela significava apesar de sua curta existência e suas especificidades,

por sua reverberação no corpo acadêmico à época. Investigar a PNOT representava estudar,

também, aquele momento, no qual outros horizontes apareciam na história do Brasil e no

planejamento brasileiro.

A PNOT foi pensada como uma tentativa de mudar o ordenamento territorial do Bra-

sil; como uma tentativa, uma possibilidade de modificar o modo de planejar e de intervir

espacial do Governo Federal. A ideia inicial era avaliar caminhos para modificar o plane-

jamento no Brasil. Procuraria integrar o planejamento como um todo para impulsionar o

desenvolvimento de uma forma integrada, agregando os inúmeros planos e instrumentos

de OT existentes, e substituindo, a futuro, a própria PNDR. A PNOT deveria dialogar com

todas as outras políticas, contemplando as determinações espaciais das dimensões econô-

micas, sociais e ambientais do desenvolvimento (Cf. GALVÃO, [30 set. 2016]) 18. A ideia era

conscientemente desafiadora e, em vários aspectos, inovadora para o Brasil. Havia a intenção

de romper com o planejamento de curto prazo e a lógica de recursos somente para grandes

obras.

No início da década investigada, no Ministério da Integração Nacional (MI), sobretudo

em uma de suas Secretarias19, verifica-se grande empenho de mudança na escala de análise

e na maneira do intervir estatal, daquele ministério. Essa intenção materializou-se, entre

2003 a 2006, em novas propostas de políticas, de recortes espaciais, de critérios de análise e

de conceituação; de delimitação e caracterização espacial do Brasil, com rebatimentos em

iniciativas de regulação, intervenção e administração na escala nacional, regional e local;

umas com mais êxito que outras. Para nos aproximarmos e analisarmos do objeto de estudo

fez-se necessário dar um passo atrás para responder a algumas questões de pesquisa.

Como mencionado, o “território”, assim como a necessidade de seu (re)ordenamento eram

as chaves para o entendimento do nosso objeto de estudo, assim como de outras intervenções

federais contemporâneas à PNOT. Mas não eram suficientes, pois para além dos planos

18 Informação verbal, em entrevista concedida à autora.
19 A Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Regional (SDR).
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explicitamente denominados territoriais, o Governo Federal, visto como um todo, planejava e

implementava com mais afinco e maior volume de investimentos em outras intervenções

na reconfiguração do espaço nacional, dentre elas as chamadas setoriais. Estas, embora não

tenham recebido o adjetivo territorial, são, a nosso ver, tão ou mais (re)ordenadoras do espaço

que aquelas explicitamente denominadas territoriais. Era necessário diferenciá-las, pois

somente em determinados momentos da história, o “território” ou sua configuração espacial

são pontuados explicitamente pelo Estado 20. Esse é o caso do período em foco. Embora

seguindo outro modelo, o ordenamento territorial ou, como entendemos, a adequação do

espaço vinha sendo objeto de iniciativas estatais, bastante modestas e menos explícitas, desde

a década de 1980, mas é a partir da virada para o século XXI que esse tipo de intervenção

se torna, novamente, uma pauta estatal explícita. Nesse contexto, surge a PNOT no Brasil.

A guinada para esse protagonismo, assim como para o entendimento contemporâneo de

OT necessitavam ser investigados, pois, como mencionado, na virada para o século XXI,

cristalizara-se um alargamento, uma atualização no entendimento de território e de OT; do

antigo ZEE para uma política ou plano nacional de OT, do qual a PNOT é tributária.

É necessário ressaltar que a noção de ordenamento territorial (OT) contemporânea

referencia-se a uma conceituação recente, em construção, que ainda não foi claramente, nem

consensualmente definida como o ZEE à sua época. A PNOT iniciava esse caminho no Brasil

e para o Brasil. Ademais, no primeiro ano de pesquisa, constatamos que no Brasil inexiste

- mesmo entre os ministérios e suas secretarias - uma definição consensual de território

e territórios, de abordagem territorial e das intervenções territoriais. No entanto, quando

explicitadas, elas variam em torno de um núcleo consensual, inspirado majoritariamente

no planejamento espacial europeu. No âmbito federal brasileiro, cada ministério ou política

investigada adota uma variação do referido núcleo consensual e adapta-o para sua conveni-

ência. Nos documentos estatais, como apontado por alguns autores, nota-se, adicionalmente,

o uso frequentemente indiferenciado de abordagem/enfoque/recorte territorial. Isso nos

pareceu relevante. Primeiro, porque refletir sobre ordenamento e a chamada abordagem ter-

ritorial fazia parte do objeto de estudo. Segundo, porque acreditamos que tanto a imprecisão

por parte do Governo, quanto essa diversidade de conceitos converge para uma flexibilidade,

portanto, um atributo que lhe confere praticidade operacional e adaptabilidade, permitindo

uma fragmentação de entendimentos e ações na prática estatal. Não adotamos nenhuma

definição de território. Nossa baliza foi, exatamente, essa gama de definições usadas, como

um conjunto. As oscilações, divergências e congruências nas respectivas definições e recortes

espaciais foram um critério de análise para a correlação com o entendimento de espaço e

território na PNOT.

***

20 Explícita ou implicitamente, como entendemos, o “OT” é regulado pelo Estado permanentemente, mesmo
através da “não-ação”, ou seja, da omissão, que também é uma forma de ação. Nesse caso, ordenar o espaço
nacional, seja o mínimo necessário ou ’não ordenar’ é consoante à configuração social e material daquele
momento.
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Questões de pesquisa

O que motiva o protagonismo do território ? Por que intervenções no espaço nacional

voltaram a ser alvo explícito das intervenções federais? Por que naquele momento específico?

Por que surge a PNOT? Como surge? Para que surge - o que se queria atingir com uma pnot?

Por que naquele formato? O que propunha? No que ela difere/se aproxima de outras políticas

de planejamento do espaço nacional? Por que foi abortada? Como, quando? Por que não

vingou, nem mesmo o debate? Se implementada: o que representaria?

A estrutura da tese

O trabalho foi organizado em três capítulos. A Introdução - procura destacar problemáti-

cas e questões envolvidas e arrola as principais referências teórico-conceituais do trabalho. O

Capítulo 1 - visa contextualizar o objeto de estudo. O Capítulo 2 - é voltado para o registro

e documentação da PNOT, seu conteúdo e sua trajetória. Faz um relato avaliativo a partir

dos dados que foram passíveis de levantamento, no âmbito dessa pesquisa; dados esses

que, em sua maioria só puderam ser levantados graças à prontidão e às contribuições dos

entrevistados 21. O Capítulo 3 - contém a parte menos descritiva; mais avaliativa e crítica

da pesquisa. Abrange questões de conteúdo e processo conceptivo da PNOT; ocorrências e

intervenções federais concomitantes e interconectadas à PNOT, relacionando-as a) ao pla-

nejamento do espaço brasileiro; b) à importância demasiada atribuída à existência de um

aparato jurídico; e c) ao questionamento sobre um novo ideário territorial ou ’territorialismo’

na contemporaneidade. Nas Considerações Finais - procuramos sintetizar as constatações e

pontos/indagações que consideramos mais relevantes para reflexão.

A subdivisão dos tópicos reflete fases e momentos de destaque da PNOT e corresponde de

certa forma, em sua sequência, às perguntas de pesquisa, aos dados levantados, às análises e

às reflexões empreendidas. Duas ressalvas: (1) a escala de análise deste trabalho é o espaço

nacional como um todo. Portanto, território deve ser entendido como sinônimo desta escala

de análise, escopo possível das intervenções federais. (2) não nos detemos na conceituação

de território, pois é assunto que daria outra tese. Ademais, já vem sendo abordado com afinco,

paixão e profundidade por vários estudiosos brasileiros, sobretudo, na área da Geografia,

por sua centralidade para a mesma. O território, ressignificado, polissêmico, entendido em

subterritórios como elemento orientador de várias intervenções federais contemporâneas, a

nosso ver, merece maior atenção e cuidado. Restringimo-nos a arriscar uma tese sobre pro-

blemas dessa ressignificação e sua adoção pelo Estado, uma hipótese que apareceu durante a

pesquisa, exposta no último tópico deste trabalho.

21 Foram dez entrevistas, realizadas entre junho e setembro de 2016, com participantes de diferentes momen-
tos da PNOT: Aldomar Arnaldo Rückert (UFRS) (RÜCKERT, [30 agosto 2016]), Antônio Carlos Filgueira Galvão
(MI) (GALVÃO, [30 set. 2016]), Fernando Paiva Scardua (CDS-UnB) (SCARDUA, [26 ago. 2016]), Hervé Théry
(CDS-UnB) (THÉRY, [01 jun. 2016]), João Mendes da Rocha Neto (MI) (NETO, [25 ago. 2016]), Lúcia Cony
Faria Cidade (CDS-UnB) (CIDADE, ), Marcel Bursztyn (CDS-UnB) (BURSZTYN, [16 set. 2016]), Neli Aparecida
de Mello-Théry (CDS-UnB) (MELLO-THÉRY, [01 jun. 2016]), Paulo Pitanga do Amparo (MI) (AMPARO, [29.set
2016]) e Sérgio Ulisses Jatobá (CDS-UnB) (JATOBÁ, [26 ago. 2016]).
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Figura 3 – Capa da Veja ilustrando vitória de Lula para presidência da República. Fonte: Revista Veja,
30.09.2002.
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Introdução
Neste capítulo, procuramos contextualizar as ocorrências e o(s) motivo(s) embasador(es)

da prioridade que as intervenções estatais voltadas para a (re)configuração do espaço, nas

escalas nacional e supranacional, adquiriram na atualidade. Essa perspectiva parece permitir

apreensão do momento histórico-ideológico no qual surgem as intervenções estatais deno-

minadas de ordenamento territorial. Procuramos interpretá-lo captando seus movimentos

dialéticos, buscando a ascensão e a consolidação desse tipo de intervenção. Destacamos

ocorrências relevantes que interferiram de maneira decisiva no modo de o Estado planejar

e intervir no espaço, do qual, entre outras intervenções surge a Política Nacional de Orde-

namento Territorial (PNOT). No conjunto dessas ocorrências, a partir da base material e

social,1 procurando elementos que condicionaram e circunscreveram a colocação das novas

necessidades, dos problemas e, assim, abriram espaço para novas questões, bem como para

supostas soluções para esses problemas.

Destacamos o entendimento contemporâneo de Ordenamento Territorial (OT), surgido

no âmbito da União Europeia (UE) que, por necessidades e tensões próprias, fez ascender

um modelo de planejamento transnacional explicitamente denominado de Ordenamento

territorial (OT) há várias décadas. Por sua longa experiência e pelo êxito atribuído a esse

modelo, tornou-se uma referência internacional de consenso, na qual vários países se inspi-

raram, incluindo o Brasil 2. Entende-se que uma série de fatores e condições internacionais,

continentais e, sobretudo, nacionais confluíram, em 2003, para a tentativa de implementação

de uma pnot para o Brasil. Analogamente, esses fatores e condições favoráveis, ao se altera-

rem, foram imprimindo novos rumos à trajetória de tal implementação até culminar, poucos

anos depois, em sua paralisação silenciosa. Silêncio, não somente sobre seu abandono, mas

também sobre a ausência de planos nacionais e supranacionais articulados e integrados.

Silêncio que permanece até os dias atuais.

1.1 Conjuntura Histórica
1.1.1 O advento do Planejamento Supranacional
Dentre os inúmeros elementos e condições que poderiam ser analisados para caracterizar a

conjuntura internacional destacaremos um, aquele que a nosso ver foi determinante para

nosso objeto de estudo: o processo de formação dos mercados comuns ao longo da década

1 Tomando como principal referência teórica aquela desenvolvida por Csaba Deák, desde 1989, explicitada
ao longo da tese. A esta se fundiram legados das interpretações de outros autores, especialmente: Emília
Viotti da Costa sobre a Abolição da Escravatura e o processo da Independência do Brasil (1822)(COSTA, 1981;
COSTA, 1982); a visão histórico-econômica de Leo Huberman (HUBERMAN, (1936)1981) e Roberto Schwarz
sobre a elite brasileira quando da adoção do ideário liberal no Brasil (SCHWARZ, (1990)2000, p.25-32).

2 Assunto apontado na seção 2.1.5. Para os países com os quais a União Europeia mantém projetos de coope-
ração internacional em planejamento espacial: ’Inspiring non-EU countries - International Cooperation’, ver
Anexos A.2 e A.3.
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de 1990. Seu formato, sua denominação e o discurso que os acompanha, foram preconizados,

a partir dos anos 1980, no “Consenso de Washington”, durante a ascensão da ideologia ne-

oliberal. Concebidos segundo os princípios de um Mercado livre e concorrencial, ascende,

portanto, esse modelo (neoliberal) de agregar países em blocos comerciais ou “blocos econô-

micos“ com um “Mercado Comum“ 3.

São exemplos: o Tratado de Livre Comércio das Américas (NAFTA) (1994), a União Eu-

ropeia (União Europeia (UE) (1992); no caso do Brasil: o Mercado Comum do Sul (MERCO-

SUL)(1991). Já na metade da década, é fundada a primeira organização mundial para regular

esses mercados e defender seus interesses: a Organização Mundial do Comércio (OMC). Além

da OMC, surgiram, desde então, outras entidades suprabloco, algumas delas justapostas

como a Aliança Econômica Ásia-Pacífico (APEC) (2011) ou a Aliança do Pacífico (2012). Desde

meados dos anos 1990 tem crescido, constantemente, o número desses aglomerados co-

merciais ou blocos econômicos, assim como o número das chamadas entidades suprabloco,

variando, contudo, os respectivos estados-membros e o grau de consolidação desses blocos.4

A formação dos chamados blocos econômicos supranacionais, como tentativa vantajosa

e promissora frente à concorrência mundial, gera a necessidade de inúmeras alterações

nos países-membros, afim de criar as condições necessárias à elevação de suas ’vantagens

comparativas’ frente aos concorrentes. A formação e a relevância desses blocos, ou acordos

comerciais influenciam doravante não somente decisões geopolíticas, mas, sobretudo, pro-

cessos macroeconômicos e espaciais que atingem não só as nações participantes ao gerarem

novas instâncias, entidades e órgãos decisórios supranacionais. Até então, a atuação de órgãos

supranacionais era basicamente restrita a aspectos bélicos ou assuntos específicos de cará-

ter mundial, tenha-se como exemplo a atuação da Organização das Nações Unidas (ONU).

Importante salientar aqui, que quanto mais profunda a comunhão de interesses, maior foi a

integração da legislação entre os países signatários e mais intensos foram o planejamento e o

investimento na integração espacial, como no caso da União Europeia. Destaca-se, também,

que esses acordos em torno de transações comerciais, restringem-se à temática do livre

comércio entre aqueles países que aderem a determinado conglomerado. Como o próprio

nome indica o Mercado, ou mais precisamente, os interesses mercantis são o interesse em

comum, a razão de ser dos chamados blocos econômicos ou blocos regionais.

Para que o conjunto funcione como pensado, como uma unidade competitiva, uma série

de consensos e de medidas são necessárias. Nos casos mais simples, são medidas de cunho

tarifário e alfandegário, nos mais abrangentes, o escopo das medidas comunitárias se amplia

3 Segundo site da Câmara Parlamentar Conjunta do MERCOSUL, blocos econômicos ’são associações de
países que estabelecem relações econômicas privilegiadas entre si e que tendem a adotar uma soberania
comum, ou seja, os parceiros concordam em abrir mão de parte da soberania nacional em proveito do todo
associado (Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL, 2017).

4 Em 2005, já existia uma série de acordos suprabloco, tais como: Comunidade Andina de Nações (CAN); a
APEC; a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN); o Mercado Comum e Comunidade do Caribe
(CARICOM); a Comunidade dos Estados Independentes (CEI) (ex-países do bloco soviético); Comunidade
da África Meridional para o Desenvolvimento (SADC). Mapa (IBGE, 2015b).
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Figura 4 – Blocos Econômicos existentes em 2015. Alguns deles originados na década de 1960 e 1970,
foram retomados, intensificados e ampliados na década de 1990; outros após 2000. Estes
acordos foram seguidos de projetos de Integração Física, leia-se melhoria infraestrutura
comunitária, também chamada infraestrutura-econômica.5 Fonte: IBGE - Atlas Escolar,
Blocos Econômicos I, 2015 (IBGE, 2015a).

para unificação da moeda corrente, a transação e circulação irrestrita de bens, de capitais,

de pessoas e de serviços - as chamadas 4 liberdades 6 , neste caso sendo a União Europeia

o único, até o momento - e atingem, impreterivelmente a adaptação ou reordenamento da

configuração espacial. É, pois, a fusão de tais interesses comerciais – por razões competitivas

– que levou essas nações a se unirem para a formação de mercados-comuns, ou em comum,

que, por sua vez, faz surgir um mercado interno e um espaço, ou território, que passa a ser

“comum” a esse conglomerado. Em termos jurídicos diferenciam-se quatro modalidades: área

ou zona de livre comércio, união aduaneira, o mercado comum e união econômica total.7 O

grau de intensidade quanto à suspensão de barreiras aumenta da primeira para a última de

forma significativa. Nos mercados ditos comuns, ainda diferencia-se entre organização de

integração, ou de cooperação.

Na prática, as delimitações político-administrativas, antes vistas primordialmente como

6 No âmbito jurídico um espaço sem fronteiras para que possam circular livremente as (1) mercadorias (bens),
(2) serviços, (3) pessoas e (4) capitais.

7 Indo da mínima à máxima integração existem atualmente: a ’zona de preferência tarifária’, a ’zona de
livre comércio’, a ’união aduaneira’, o ’mercado comum’ e a ’união econômica e monetária’. Dessa última
modalidade a União Europeia é a única. A modalidade totalmente implementada que abrange todos os
países da América Latina é a ’zona de preferência tarifária’ da Associação Latino-Americana de Integração
(ALADI)(1980).
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fronteiras, um limite espacial da nação, passam a ser focadas por suas interações e conexões

existentes ou faltantes com os países fronteiriços, ou com o mundo - segundo rotas comerciais

- sobretudo em determinados locais como é o caso dos portos transoceânicos e de cabotagem.

No mesmo compasso, as respectivas redes viárias nacionais e supranacionais passam pelo

crivo avaliativo quanto a sua adequação, mormente quanto à circulação (intensidade de

tráfego e tipos) de mercadorias. Nesse contexto, destacadamente as conexões existentes

nesse território em comum entre os estados-membros assim como aquelas pertencentes

aos respectivos espaços nacionais são reavaliadas; uma vez que as transações comerciais se

intensificam, se torna necessário um grau mais elevado de conectividade.

Pela razão acima exposta, a infraestrutura, sobretudo de transporte de cargas,8 surge

como foco primordial das atenções e das intervenções estatais; pois sem uma melhoria dessa

conectividade e da infraestrutura de uma forma geral, a competitividade do bloco ficaria

fragilizada. Em outras palavras, eclode o planejamento na escala supranacional. Sua intensi-

dade varia de bloco para bloco e acompanha os momentos de altos e baixos da conjuntura

econômica mundial, mas acima de tudo a consolidação, ou a não consolidação de cada

bloco por razões intrínsecas ao mesmo. A necessidade e a intensificação do planejamento

no momento posterior à formação do bloco, ou às alterações na composição deste bloco

pela adesão de novos Estados-membro é notória. Os exemplos da União Europeia em seus

sucessivos alargamentos, assim como do MERCOSUL e da União de Nações Sul-Americanas

(UNASUL) são límpidos neste aspecto.9

Em poucas palavras, a ampliação das relações internacionais comerciais, a quebra de

barreiras e a união de esforços de vários Estados-Nação que partilham o mesmo interesse

econômico-comercial é o solo sobre o qual as intervenções supranacionais de ordenamento

territorial – ou seja, da configuração do espaço nacional - emergem e se consolidam. Ao

estabelecerem novos mercados, os chamados blocos econômicos configuraram novos territó-

rios no Mapa Múndi; novos espaços comunitários supranacionais. Daí advêm as enunciadas

intenções de integração e coesão - também espacial – assim como a necessidade de homoge-

neização 10 da circulação de mercadorias, mão de obra e outras condições materiais nesse

espaço em comum. Essa é, a nosso ver, a razão da priorização das intervenções contempo-

râneas no sentido de alterar a configuração do espaço através de iniciativas supranacionais

e nacionais intrabloco, que se somam àquelas avulsas de natureza bi ou trilateral, como o

corredor Bioceânico.

É nesse contexto que a Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana

(IIRSA) se torna apreensível. Não só seu surgimento em 2000 decorrente do MERCOSUL, a

sua reativação após a fundação da UNASUL, a criação do Conselho Sul-Americano de Infra-

8 No caso da UE também de mão de obra, da oferta de trabalho, salários e várias outros elementos.
9 Com a adesão de novos Estados-Membros o território em comum expande-se, modifica-se; altera-se também

o grau de conectividade e homogeneidade espacial intra-bloco.
10 A importância da homogenização do espaço para o bom funcionamento Mercado (capitalista) é tratada à

miúde em (DEÁK, 1989)(DEÁK, 2016).
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estrutura e Planejamento (COSIPLAN), mas também as dificuldades na implementação de

seus planos desde 2000. Seus momentos relevantes, avanços e recuos têm correspondência

imediata com as oscilações do planejamento e da implementação dos planos da IIRSA; que

estão, portanto, em clara sintonia com os avanços e os recuos das tentativas de concretiza-

ção da integração dos países sul-americanos, tanto no caso do MERCOSUL, quanto no da

UNASUL.11

No caso da UE, mais que um mercado em comum, trata-se de uma união político-

econômica sem precedentes.12 Por razões históricas e econômicas específicas dos países

europeus, em um contexto internacional modificado, conflui de uma comunidade para a

união de vários países em torno de uma gama mais ampla de interesses em comum, o que

implica um espectro mais amplo de regras e de outros elementos que devem ser homogêneos

entre os países - membros para que o conjunto se mantenha coeso e funcione conforme dese-

jado. À abrangência dos objetivos em comum, não isenta de hegemonias intraunião, soma-se

o número cada vez maior de nações13 e, com elas, o acréscimo de diversidade econômica

e espacial entre essas nações faz emergir a importância do Ordenamento Territorial (OT),

dando início à ascensão e construção comunitária e prioritária deste modelo interventivo ao

longo dos últimos 25 anos, até chegar ao modelo ou estágio atual. Embora já praticado há

décadas foi a partir da fundação da União Europeia em 1992, que o processo de unificação

ou homogeneização desses elementos comunitários é significativamente intensificado; e

é nesse contexto, que a questão espacial ganha centralidade. Essa centralidade se agudiza,

claramente, com seus sucessivos alargamentos, ou seja, a expansão do número de países-

membros, pois o propósito é construir um bloco uniforme, coeso e competitivamente forte

no cenário internacional.

Seguindo essa linha interpretativa, constatou-se que a necessidade de homogeneização e

coordenação das intervenções no espaço de forma explícita, é registrada desde os tratados co-

merciais europeus de meados do século XX. A construção de um espaço econômico unificado

11 O COSIPLAN, foi fundado em 2009, como sucessor da IIRSA. Substitui o então Comitê de Direção Executiva
da IIRSA por um Conselho em nível de Ministros à semelhança do Comitê da União Europeia. Com essa
medida, os países membros buscaram conferir maior suporte político às atividades desenvolvidas na área de
integração da infraestrutura, de forma a assegurar os investimentos necessários para a execução de projetos
prioritários de integração (Cf. COSIPLAN, 2011). A concretização, tanto do MERCOSUL, quanto da UNASUL,
foi e ainda é oscilante, incerta. A UNASUL e o MERCOSUL ainda são organizações superpostas, grande
temática, entre juristas que se ocupam com as questões de soberania nacional e a legislação da UNASUL.)

12 Também no tocante ao volume e à continuidade dos recursos comunitários, incluindo aqueles destinados
ao planejamento espacial e a sua implementação. A UE é governada através de sete instituições, dentre elas:
o Parlamento Europeu, dois Conselhos Europeus e de Ministros, e a Comissão Europeia (órgão executivo e
propositivo). Dentro da Comissão Europeia há um Departamento dedicado ao Planejamento Espacial. Além
destas sete instâncias, há dois órgãos com funções consultivas: o Comitê das Regiões (previsto para ocorrer a
participação dos representantes de poderes locais e regionais dos Estados-Membros) e o Comitê Econômico
e Social (análogo a um Conselho composto por representantes econômicos e sociais.)

13 A evolução da “Comunidade” Econômica Europeia à “União” Europeia, ocorreu ao longo de várias décadas,
conforme Carlos Neves (NEVES, 2004, p. 101), inspirada pela “política dos pequenos passos” preconizada
por Monnet, cumprindo o tríptico adotado na Cimeira da Haia, de 1969: acabamento, aprofundamento e
alargamento.
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no qual haveria a livre circulação de produtos e capitais daqueles países era prevista desde os

tratados comerciais europeus datados de meados do século passado. Essa livre circulação

(ou ’liberdades’) foram, em certa medida, condicionadas e expandidas, paulatinamente, em

sucessivas revisões dos tratados e da legislação europeia.(UE-EUROLEX, 2017)

A título de exemplo, em março de 1957, em Roma, foram assinados pelos mesmos sig-

natários da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA) dois Tratados, conhecidos

como Tratado de Roma. Um, instituía a Comunidade Econômica Europeia (CEE), embrião

da atual UE; o outro, a Comunidade Europeia da Energia Atômica (Euratom). 14 O primeiro

deles já previa a criação de um mercado comum, de uma união aduaneira, de um Banco

de Investimento Europeu e o desenvolvimento de políticas comuns. Dentre tais políticas

destacavam-se as que dizem respeito ao comércio, à agricultura e aos transportes.

No entanto, é a partir da década de 1980, em especial no pós União Europeia, que o

ordenamento territorial transnacional com rebatimentos nacionais passa a ser visto e adotado

- explicitamente - como o elemento coordenador e integrador da reconfiguração espacial

necessária para o funcionamento e o desenvolvimento da própria União.

A datação da noção de ordenamento territorial é divergente na bibliografia revisada, de-

pendendo do país tomado como referência ou mesmo dentro da União Europeia. Todavia, é

unanimemente vinculada à Europa, predominando duas interpretações: uma que a coloca

no pós-guerra francês, na geografia regional francesa da década de 1960, na escola do aména-

gement du territoire (BRASIL.MI-IICA, 2005, p. 44) e a outra no âmbito da União Europeia,

por volta da década de 1980, tomando a Carta Europeia de Ordenamento Territorial (CEOT)

como marco inicial.15

De fato, em países isolados, a institucionalização do ordenamento do território como

política espacial, pode ser encontrada na década 1960, em casos isolados como a França, e

em 1980 de forma evidente e comunitária. Na década de 1990, enquanto na União Europeia

registra-se a ascensão do OT enquanto planejamento supranacional, internacionalmente

ele havia assumido o formato de um Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE). Ao longo

dessa década o entendimento e o escopo do OT, no interior da União Europeia, ascende

em importância, expande-se, desenvolve-se. Vai se tornando uma referência mundial e

vai sobrescrevendo o antigo entendimento de OT em sintonia com o “estado da arte” no

14 A União Europeia, remonta evolução de uma série de acordos econômicos precedentes: Tratado de Benelux
(1944), Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (1952); a CEE ou Tratado CEE (1957-1986), a Comunidade
Europeia de Energia Atômica-Euratom (1957) (e seu contraponto mal-sucedido a Associação Europeia de
Livre Comércio (AELC) (1960), fundiram-se nas Comunidades Europeias e no Mercado Comum Europeu
(MCU) (1967) ou Espaço Econômico Europeu (EEE). Destaca-se que nesse tratado de 1967, concebido para
um período de transição de 12 anos, o objetivo final já era o estabelecimento de um Mercado Comum no
qual haveria a livre circulação de serviços, mercadorias e capitais.

15 Raumordnung na Alemanha; Aménagement du Territoire nos países francófonos; Assetto Territoriale na
Itália; Ruimtelijke Ordening na Holanda; Ordenación del Território na Espanha; Ordenamento do Território
em Portugal. Spatial Planning - Territorial Managment nos países anglo-saxônicos e União Europeia; Orde-
nación del Território na América Latina; Ordenamento ou Ordenação Territorial no Brasil, após a virada do
milênio, majoritariamente ordenamento, como na PNOT).
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continente europeu. Diferentemente deste consenso internacional do final do século XX em

torno do formato de um ZEE, o qual o Brasil, à época por pressão internacional em torno

da destruição da floresta amazônica, acaba adotando; incorpora-se, no início do século XXI,

voluntariamente, o entendimento contemporâneo de OT europeu 16 : o de uma política

nacional de OT. Esse entendimento contemporâneo, não se confunde com o anterior, no qual

o ZEE é apenas um dos vários instrumentos estatais que o OT abarca. O atual entendimento

e respectivo formato é bem mais abrangente, pois além dos aspectos ambientais, destaca e

incorpora aspectos sociais, dá ênfase à articulação de várias políticas, à chamada logística e à

forma de administração (gestão) do OT em todos os níveis administrativos; destacando que,

na União Europeia o nível supranacional é indispensável, enquanto que, nos demais países

do globo que adotaram tal modelo, o planejamento e a administração no nível supranacional

assumiu um teor incremental, que foi negligenciado, como foi o caso da PNOT brasileira e

outras no continente sul-americano; para os quais a questão das faixas de fronteira foram

delegadas à intervenções específicas 17.

A origem desse entendimento atual de OT deve ser buscada na experiência da atual União

Europeia. Não somente pelas referências à CEOT(1983), mas por seu desenvolvimento e

aprimoramento posterior à formação da União Europeia; de maneira ininterrupta até os dias

atuais.

A evolução do pensamento de ordenamento territorial no âmbito dos países europeus é

rastreável desde 1956 (Relatório Spaak ou Relatório de Bruxelas do pós-II Guerra Mundial).

Na década de 1970 ocorre a primeira sessão da CEMAT - Conferência dos Ministros Europeus

de Ordenamento Territorial Cf. CEMAT, 2010 18. Mas foi a partir de 1991 que os encontros e

conferências da CEMAT se intensificaram. No encontro Noordwijk, em 1997, foi estabelecida

uma visão estratégica, prospectiva e integrada do “espaço comunitário europeu”, apresentada

na versão preliminar do Esquema de Desenvolvimento Espacial Comunitário (EDEC). A partir

daí, a centralidade do território, do ordenamento e da coesão territorial, foram ascendentes.

O refinamento desse modelo interventivo - instrumentos, metodologia, recursos teóricos,

ideológicos e financeiros - e sua implementação foram ininterruptos.

16 O qual foi acompanhante da revisão e renovação do conceito de território na área da Geografia. Assunto
sobre o qual, para além desta correlação, não nos deteremos nesta tese. Embora haja vasta bibliografia sobre
essa ressignificação e as novas conceituações de território, há carência de estudos sobre essa correlação
e imbricação. Observe-se, por exemplo, o teor da seguinte acertiva da CEMAT em 2003: “The Territory is
a complex system, comprising not only urbanised, rural and other spaces, e.g. industrial land, but nature
as a whole and the environment surrounding humankind . It is the bearing ground and indispensable
framework of human dwelling and activity, and therefore the basis of sustainable development... The spatial
development approach is an essential method of achieving the sustainable development object”. Declaração
de Ljubljana, adotada na 13a Conferência dos Ministros da CEMAT apud (CEMAT, 2010, p. 11).

17 Mais um dos aspectos, nos quais se distanciam de sua fonte de inspiração.
18 Posteriormente componente do Conselho Europeu de Ministros do Planejamento Espacial-Regional. A

CEMAT pode ser vista como uma associação de países europeus e pan-europeus, que, enquanto organizadora
de conferências e seus resultados, funciona como plataforma para troca e difusão de informações em torno
das polícias de desenvolvimento espacial dos países membros e não-membros. Esta publicação comemora os
40 anos de existência da CEMAT, registra o histórico de seus encontros de 1970 a 2010 expondo os respectivos
textos básicos e princípios fundamentais das políticas então em curso.
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Figura 5 – Iniciativas pioneiras do OT Europeu. Fonte: Papudo, 2007, grifos nossos(PAPUDO, 2007).

Figura 6 – Outras iniciativas relevantes do OT Europeu. Op. Cit., grifos nossos (PAPUDO, 2007).
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Por essa longa experiência, tornou-se referência de consenso internacional. No entanto,

por ter sido resultante de necessidades e obejtivos próprios à União e de condições singu-

lares a ela, sua reprodutibilidade em outros blocos e países esbarra em limitações bastante

concretas, de ordem social e material, que não lhe conferem condições necessárias, como foi

o caso da Política Nacional de Ordenamento Territorial (PNOT) no Brasil.

Ressalta-se, como feito por João Ferrão, que o ordenamento territorial transnacional não

pertence às atividades formais da Comissão Europeia. Destaca o autor, que passando ao

largo dessa questão institucional, a importância do OT para os países-membros a partir de

1999 é adotada como consenso unânime na prática de planejamento da União (FERRAO,

2010, p. 80-82). Conclui-se que, embora não seja uma formalidade, o OT ocorre. Fato que

indica tratar-se de uma necessidade essencial para a existência da UE e para sua compe-

titividade enquanto bloco comercial. A essencialidade pode também ser apreendida, pelo

grau de importância - de centralidade - que a reconfiguração espacial, a nível transnacional,

adquiriu na passagem de uma Comunidade Econômica Europeia para uma união, a União

Europeia, alterando-se, claramente também, na mesma medida em que a composição da

União, quanto aos países que a compõem se altera. Vale registrar que esse processo, no caso

da UE, por sua abrangência e grau de consolidação, irá imprimir, para cada país-membro

uma reconfiguração nos respectivos espaços nacionais.

João Ferrão, renomado acadêmico português na área de OT, inicia o balanço de 25 anos

de experiência de OT em seu país com essas palavras:

A adesão de Portugal à Comunidade Europeia permitiu que o nosso país par-

ticipasse, desde o início, no processo de construção de um discurso e de uma

visão transnacionais sobre o futuro desejável para o espaço europeu, numa óp-

tica simultaneamente de unidade e de diversidade. [. . .] lançaram-se as bases da

ideia de ordenamento transnacional do espaço europeu. Redes, cooperação e

governança de base territorial são as palavras mágicas, que mobilizaram insti-

tuições comunitárias e Estados-Membros, envolvendo a criação de uma nova

terminologia, a adopção de novos conceitos, a construção de visões espaciais

sobre o espaço europeu e o desenvolvimento de novas práticas de colaboração,

cooperação e decisão.(FERRAO, 2010, p. 77)

Tais palavras desvelam o contexto ideológico que acompanhou o estopim do processo

de OT em Portugal; do qual se destacam dois dos princípios do ordenamento territorial

contemporâneo: a unidade/coesão e a diversidade. Nota-se que esses princípios, argumentos

e práticas não eram específicos de Portugal. E seriam adotados, em vários outros países,

incluindo o Brasil.

Nesse artigo, descreve Ferrão (Op. Cit) o que isso significou no caso de um país membro,

não tão desenvolvido quanto a Alemanha ou a França, destacando que: (1) para os países-
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membros, território é entendido na escala do espaço nacional; para entidades da UE como

espaço total transacional; e que (2) a integração e coordenação das várias esferas e políticas

decorre de uma necessidade concreta para o funcionamento da União como tal:

Portugal foi obrigado a pensar-se estrategicamente ’de fora para dentro’, isto é,

do espaço europeu para o seu território, foi levado a reforçar o papel do territó-

rio como factor de coordenação das várias políticas sectoriais, foi estimulado a

desenvolver novas formas de cooperação transnacional e impelido a participar

em novos processos de decisão e de governança em matérias relativas ao orde-

namento do seu território. Em suma, o ordenamento do território em Portugal,

enquanto conceito, política e prática, europeizou-se e, por essa via, modernizou-

se. [. . .] A evolução da nossa política de ordenamento do território, durante os

primeiros 25 anos de integração europeia, revela o modo como colectivamente

soubemos aproveitar essa oportunidade [. . .] soubemos aproveitar este impulso

para aprender, mudar, inovar, e assim, modernizar o nosso sistema e a nossa

cultura de ordenamento do território.(Op. Cit. grifos original)

Nesse caso, a obrigação é vista como oportunidade que possui um caráter coletivo, comu-

nitário, isento de hierarquias e tensões. Esses são, a nosso ver, efeitos ideológicos sujeitos a

uma apreciação crítica. Ressalta João M. R. Neto(NETO, [25 ago. 2016]) que: "Na realidade,

a formação da União não é isenta de tensões. A integração gera um tensionamento. Ela se

forja e se orienta com base nas nações hegemônicas [...] A ampliação da UE foi se tornando

mais difícil em face da heterogeneidade dos países-membros, que gera efeitos distintos no

ordenamento territorial, mesmo havendo a Carta da CEOT. (Op. Cit.) Tal tensão e flexão à

manutenção de hegemonias existentes, as quais se refere, se já era perceptível no tratamento

das questões em torno da adesão ou não da Grécia em 2000, se colocou com toda clareza

nas negociações das dívidas daquele país com o Banco Europeu em 2010 (e sucessivos pa-

cotes de crédito sob condições de reformas de austeridade político-administrativas) ou na

recente saída do Reino Unido (decidida pelo plebiscito de 2016) 19 Esses são apenas alguns

dos problemas que permeiam a União Europeia, que se refletem no OT. No planejamento

espacial (da configuração do espaço comunitário europeu), tais tensões são menos visíveis,

mas se olhadas com atenção, as divergências e dominâncias entre os países-membro estão

ali presentes, nas decisões, no grau e na forma das intervenções, na alocação de recursos.

É nesse contexto específico, crescentemente heterogêneo, em função das sucessivas

ampliações da União, chamadas de alargamentos, especialmente após a adesão de países

do leste europeu como Polônia, Malta, Lituânia, República Checa e Romênia (em 2004),

19 Debate à época explicitou a pressão de Bruxelas sobre o então governo grego, causando polêmica cor-
porizada na postura e nas falas do então ministro das finanças Yanis Varoufakis, segundo o qual, nas
negociações em Bruxelas, nunca houve interesse em pacto "mutuamente benéfico"(Varoufakis, 2015
apud (PÉREZ, C., 2015). A respeito das tensões internas à União Europeia, na opinião do ex-ministro ver
<http://brasil.elpais.com/tag/yanis_varoufakis/a/>.

http://brasil.elpais.com/tag/yanis_varoufakis/a/
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entre outros e o ocorrido em 2007 - que a União Europeia se defronta com a questão das

desigualdades regionais - ou mais precisamente, da heterogeneidade social e, portanto,

espacial: tanto entre os países europeus chamados centrais e os demais, quanto entre as

respectivas porções nacionais dos países menos desenvolvidos - questão que se avoluma e

reflete-se no planejamento espacial. A questão dos desequilíbrios ou disparidades nomeadas

regionais vem à tona; volta a ser a temática central do planejamento espacial europeu.

Faz-se necessário agora, abordar o formato que o modelo de OT contemporâneo irá assu-

mir, e o enunciado que o acompanha. Desenvolve-se um conjunto discursivo e instrumental

que lhe é acompanhante, apreensível nas palavras de Ferrão (FERRAO, 2010, p. 79):

O território, por razões políticas e culturais, sempre foi considerado como uma

espécie de última fronteira da soberania e da cidadania: daí a natureza estri-

tamente nacional das políticas de ordenamento do território. Mas, ao mesmo

tempo, o desenvolvimento do projecto europeu exige uma visão estratégica para

o conjunto do seu território, que permita, em simultâneo e desejavelmente de

forma coordenada, retirar partido da sua diversidade, combater as disparidades

territoriais existentes, torná-lo mais integrado e conferir-lhe maior unidade. A

consagração da dimensão da coesão territorial no Tratado de Lisboa, a par da

coesão social e económica, reflecte, justamente, parte dessas preocupações.

Advindo de uma necessidade concreta, inciada já entre os países centrais, desde os encon-

tros informais dos Ministros do Ordenamento Territorial Europeu (CEMAT), que convergem,

em 1983, na CEOT, com a qual a necessidade de um OT enquanto processo e intervenção

necessária se torna visível; visibilidade que se torna explícita e prioritária a partir da década

de 1990. 20 O EDEC (1999) traz o entendimento de ordenamento territorial associado ao

desenvolvimento sustentável; os Programas e Estudos da European Spatial Planning Ob-

servation Network (ESPON) (2002-2006) constroem e adotam a noção de coesão territorial;

do policentrismo; cooperação e governança; e definem os princípios orientadores do OT

europeu (Tabela 2 2). Essas noções; uma série de terminologias e metodologias de planeja-

mento;21 bem como a ênfase na forma de administração - gestão transversal e participativa

são reencontráveis na PNOT.22

20 Reunidos informalmente em Liège, em Novembro de 1993, os ministros europeus de OT acordaram de-
senvolver uma abordagem estratégica comum que viria a denominar-se EDEC. A estrutura do EDEC foi
aprovada em Corfu, meados de 1994; três meses depois, os respectivos princípios em Leipzig (set. 1997). A
Primeira versão do EDEC é apresentada em Noordwijk, em 1997; e a aprovação do documento final do EDEC
ocorre em Potsdam, em 1999.

21 Consolidadas para toda UE no Glossário do Desenvolvimento Territorial Europeu, que teve sua versão
atualizada em 2007; disponível em português em (CEMAT, 2011).

22 O modelo (formato) de Conselhos Regionais, Locais e o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
(CDES) (em nível federal) são explicitamente referenciados na Lei 10.683 (Cf.(SILVA; BASTOS, 2003)(veja seção
3.4); o Planejamento espacial da União Europeia é referenciado como modelo exitoso em palestras oficiais em
2003 e 2006. Há ainda Projetos de Cooperação Técnica UE-MI, Seminários, Colóquios e Cursos Internacionais
promovidos em parceria com o Ministério da Integração, como apontado no capítulo seguinte,2.1.5.
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Tabela 1 – Os princípios do OT europeu em 1988 eram quatro:

Fonte: Conselho da Europa, 1988 apud (GASPAR, 1995, p. 5).

Mirando-se nesta experiência a PNOT molda várias de suas coordenadas, assim como

fizeram vários outros países.23 Pode-se constatar, por meio da pesquisa, que a PNOT (2003-

2009), quer na forma, quer no conteúdo, foi fortemente inspirada no planejamento espacial

da União Europeia. Há um íntimo vínculo concepcional e conceitual entre a PNOT brasileira

e o modelo de OT desenvolvido naquela União na virada para o século XXI. A concepção da

PNOT revela vários elementos semelhantes ao modelo europeu que perpassam todas suas

fases.

A fonte de inspiração e as semelhanças podem ser constatadas em vários aspectos. To-

mando como exemplo aquelas existentes entre os Princípios do OT na União Europeia em

seus primórdios e em 1999 (ver quadros a seguir) e os princípios enunciados na PNOT(Tabela

2).24

Vale destacar que o OT europeu emerge e procura uma solução para lidar com tal ten-

são/questão, mas também esconde tensões e pressões contidas no interior da União.

23 Ver Anexo A.2.
24 Da Tabela 2, nota-se que excetuando-se o primeiro princípio: a ’nova relação cidade-campo’ (grifado em

azul) que mereceu pouco destaque na PNOT. Nas publicações oficiais relacionadas à PNOT (2003-2006)
predominam os espaços urbanos, redes e hierarquia de cidades. O terceiro tópico (grifado em amarelo),
relativo aos chamados espaços rurais, também foi pouco tratado na PNOT; porém pontuado e prescrito na
Minuta do Projeto de Lei (o Artigo 5o, que inclui a ’dimensão rural’). De fato, esse assunto ficou circunscrito
às intervenções do Ministério do Desenvolvimento Agrário; assim como resultante (os efeitos) das políticas
agrícolas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
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Tabela 2 – Os princípios do OT na União Europeia em 1999 - Após uma década. Os três princípios
e seus subcomponentes (em maiúsculas) revelam o alto grau semelhança destes com os
princípios adotados na PNOT(2003), exceto grifados em azul e amarelo.

Fonte: Ferrão, 2010, p. 81, grifos nossos.(FERRAO, 2010)

Como apontado por João M. R. Neto (NETO, [25 ago. 2016]), enquanto processo de plane-

jamento e decisões, o OT europeu desponta como sendo menos homogêneo, cooperativo

e transversal que a imagem de seu êxito faz crer. Não esteve livre da supremacia dos inte-

resses dos países centrais, hegemônicos, no interior da União, hegemonia que foi sendo

crescentemente revelada na mutação do conteúdo e da forma do OT europeu, sobretudo ao

longo dos últimos anos; segundo Aldomar Rückert (RÜCKERT, [30 agosto 2016]) afastando-se

cada vez mais do ideário comunitário e sistêmico inicial, em que somente os mais fortes

são contemplados [...] com bases em abordagens neoliberais tão caras aos burocratas da

DG-Regio em Bruxelas 25.

Do exposto, pode-se concluir, que no contexto da UE, a temática do ordenamento ter-

ritorial foi desenvolvido ao longo de seu processo evolutivo, cristalizado em propostas, em

diversos tratados, em documentos que testemunham um vasto esforço intergovernamental

efetuados pelos Estados-Membros. Em termos teóricos e técnicos houve alguns demarcadores

iniciais como: a CEOT(1983); a Carta de Leipzig (1994); o EDEC (1993-1999) e a Agenda Terri-

25 Direção-Geral de Política Regional da Comissão Europeia. A esse respeito ver (RÜCKERT; ALBANUS, 2016).
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torial Europeia (Conselho Europeu de Ministros do Ordenamento Territorial (CEMAT)(1997)

1999)Cf. NEVES, 2004. Desde então, até os dias atuais, desenvolveu-se ininterruptamente.26.

Essa seria a fonte inspiradora de uma vertente das políticas denominadas territoriais na

contemporaneidade, aquela da qual a PNOT seria tributária. A outra vertente, com menos

abrangência e visibilidade quanto as fontes de inspiração, seriam as políticas do Ministério

do Desenvolvimento Agrário (MDA). Mas, elas também guardam semelhanças com o ex-

perimento do Programa Terra (ou GEOPLANTOUR, 1997), um laboratório experimental de

OT concebido como um teste pioneiro da recém-criada União europeia ’para correcção das

Disparidades de Desenvolvimento através do Ordenamento’ (CE-INFOEUROPA, 1999, p. 92)

e também com o posterior Programa Leader (1991-1999, atual LeaderPlus). Essa influência

teórico-interventiva europeia não se restringe, portanto à PNOT. De sua fase recente, pós

2000, vários elementos do Planejamento e Gestão Espacial europeus possuem rebatimentos

na Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) 27 e nos Arranjos Produtivos Lo-

cais, influência que, a partir de 2007, foi oficializada através da Assinatura de um Memorando

de Cooperação União Europeia-Brasil em vários assuntos, concretizada através dos Projeto

de Cooperação Técnicas (PCTs) entre a Comissão Europeia e os Ministérios Brasileiros, ofi-

cialmente ancorados nos chamados Diálogos Setoriais 28; destacadamente o Planejamento

Espacial, neste caso tanto regional quanto territorial, com o Ministério da Integração Nacional

(MI) e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG)(Assunto apontado na no

Tópico 2.1.5).

É nesse quadro internacional econômico, teórico-interventivo e ideológico, que a União

Europeia desenvolve seu OT, e por essa longa experiência, creditada como exitosa, que seu

modelo tornou-se consenso internacional. Ele é adotado no Brasil não só em função da

perspectiva do MERCOSUL, e do movimento internacional de revisão do planejamento es-

pacial, mas por uma série de fatores e condições nacionais que vão recolocar o OT na pauta

do Governo Federal brasileiro. A nosso ver, prioritariamente por uma sinergia de fatores no

Ministério da Integração Nacional, onde surge a ideia, associada às expectativas positivas

de um projeto de nação - desenvolvida, competitiva internacionalmente - traçado nos anos

iniciais como consenso no Governo Federal que irá imprimir a necessidade de adaptação

(reconfiguração espacial) do Brasil. Emerge, assim, a relevância de um ordenamento do uso e

ocupação do território que desemboca na ideia de uma PNOT para o Brasil em 2003. (Este

tema será desdobrado mais a frente, veja seção 2.1.2).

26 A respeito da Agenda 2000+ (coesão econômica, social e territorial), da Coesão territorial ver (CEMAT,
2010) e Agenda de Lisboa (2006) e Projetos ESPON (2006-atual) ver Website oficial da ESPON: <https:
//www.espon.eu/main/Menu_Projects/>

27 Também confirmada em depoimentos verbais de Tânia Bacelar, Antônio C. F. Galvão, Wilson Cano e Agnaldo
Moraes (Cf. DASILVA, 2014, p. 188).

28 Sobre o Memorando, ver seção 2.1.5. Para a Cooperação UE-Ministério da Integração em Políticas Regionais
veja (BRASIL.MPOG-CE, 2009), (BRASIL.MI, 2011).

http://www.sectordialogues.org/
https://www.espon.eu/main/Menu_Projects/
https://www.espon.eu/main/Menu_Projects/
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1.1.2 O Brasil e a América do Sul
O mundo globalizado, tal como está, precisa não só de

políticas comerciais mais arrojadas mas, sobretudo, precisa

que tenhamos a capacidade de juntar aquilo que temos de

complementaridade, para que possamos ter condições de

competir de forma mais igual, com os países mais

desenvolvidos tecnologicamente, economicamente e

industrialmente.

Fala do Presidente Lula durante o Encontro Empresarial

Cuba-Brasil. Havana, 27 de setembro de 2003

Merece destaque o panorama sul-americano no período de 2003 a 2013, período sobre o

qual se debruçou a presente pesquisa. Isso porque, há alterações significativas na postura

nacional frente aos países vizinhos e também pela mudança nas relações exteriores do Brasil

diante das mudanças políticas e econômicas, tanto continentais, quanto mundiais adotadas

pelo governo de Fernando Henrique Cardoso e pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Foram políticas externas bastante distintas. Tal fato corrobora a interpretação de que o país

não é uma (ou somente) vítima do imperialismo ou dos imperativos do Mercado internacional,

mas as nações tomam posições e decisões frente a elas. No contexto do surgimento da PNOT,

entre outras especifidades, o governo Lula adota quanto à política externa uma política

muito clara e distinta daquela do governo anterior, desde o princípio. Essa política teve como

uma de suas características a intensificação e aproximação do Brasil com o continente sul-

americano, ou seja, com os países vizinhos em termos espaciais. Econômica e politicamente,

correspondia a essa postura a construção de uma estratégia sul-americana para reverter a

tendência de isolamento do Brasil e dos países vizinho. Esse propósito busca se concretizar

através da formação do MERCOSUL, cujo objetivo é, primordialmente, fazer frente a outros

blocos comerciais, sobretudo à Área de Livre Comércio das Américas (ALCA). Nesse quadro

de competição, a consolidação do MERCOSUL é retomada com força e veemência pelo então

novo governo brasileiro.29

No entanto, constatamos que esse empenho em privilegiar a união sul-americana frente

aos demais países e continentes, na política externa brasileira, foi menor que o assumido a

princípio e, no decorrer do tempo, tornou-se menos intenso. Os indícios que encontramos

demonstram que tal empenho foi maior nos dois anos iniciais do governo Lula. Dessa forma,

apesar do aparente esforço em consolidar o MERCOSUL, parecia transparecer que a ele

cabia um papel secundário e paralelo. De fato, já desde 2003 o Brasil dava claros sinais de

que não manteria exclusividade ou prioridade comercial com nenhum país ou bloco comer-

cial, pois acima do MERCOSUL os objetivos nacionais teriam prioridade. Aparece aqui, a

29 Fundando em 1991, o MERCOSUL até então não tinha ganho concretude expressiva. A partir de 2003, a
iniciativa de sua consolidação é retomada.
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segunda característica marcante e diferencial da política externa daquele período: a chamada

universalidade, ou multilateralidade comercial. Nas entrelinhas, isso representava uma dife-

renciação: uma coisa era a aproximação geo-política sul-americana, outra, eram os negócios.

Essa multilateralidade comercial visava a uma abertura comercial total, porém diferenciada

do histórico nacional, por incluir os países do continente. Todavia, representava também

uma ambivalência de metas, pois colocava - fora das falas no MERCOSUL- factualmente, os

países vizinhos no mesmo patamar que quaisquer outros parceiros comerciais. As intenções

e investimentos aconteceriam em várias frentes: com o MERCOSUL, deste com outros blocos

comerciais e do Brasil diretamente com países em avulso, em todo o globo. O tempo mostraria

que as duas últimas hipóteses foram as que mais se concretizaram. 30.

Conforme Danilo Marcondes Neto, esse componente não excludente da identidade sul-

americana irá atuar em benefício da política externa brasileira que, mesmo enfatizando o

fortalecimento da América do Sul, não comprometeria seu caráter universalista.(SOUZA

NETO, D. M., 2011, p. 104)

A nosso ver, esse caráter universalista/multilateral tinha sua razão de ser. Além do con-

trole da inflação,31 exportar mais e consumir mais (apostou-se no consumo-de-massa) eram

metas centrais explicitadas no Plano PluriAnual de 2004-2007, (BRASIL.MPOG, 2003) como

capazes de impulsionar o desenvolvimento do Brasil 32. Em outras palavras, estava implícito

no projeto de desenvolvimento do PPA de 2004-2007 (BRASIL.MPOG, 2003, p. 15,21,24) que a

exponenciação das exportações significaria, de fato, exponenciar a secular base produtiva

brasileira - o agro-minero-negócio - , com isso, que ela continuaria a ser o “motor do de-

senvolvimento” brasileiro. De fato, é possível identificar a existência de duas agendas que

funcionaram de maneira compatível e complementar, embora conflitantes à imagem e ao

enunciado de estar-se buscando uma maior integração dos - e com os - países vizinhos de

forma prioritária. Haveria concomitantemente à agenda de credibilidade - continuidade

neoliberal, única linha na agenda do governo anterior - uma agenda de autonomia - postura

interna e em relação aos órgãos multilaterais, e do Brasil e do continente, diferencial do novo

governo. (SOUZA NETO, D. M., 2011, p. 101). Ou seja, havia um mescla conciliadora, com seus

prós e contras políticos, econômicos, sociais e espaciais para o Brasil e para o continente.

Importante aqui, retrocedermos no tempo para contextualizar o objeto do presente es-

tudo. O intuito é subsidiar a retomada de uma reflexão sobre: (a) os processos ocorrentes no

âmbito continental, correlacionando-os aos objetivos nacionais; (b) o sentido do MERCOSUL

e da competição entre países, produtos, localidades etc. Isso porque, é necessário verificar as

30 A exemplo dos principais destinos das exportações brasileiras, exemplificada nas Figuras 10 e seguintes, no
final dessa seção

31 Meta econômica atrelada ao ajuste fiscal característica dos anos 1990.
32 Diferente, em partes, do enunciado ao Congresso em 2003: “O objetivo central do Plano Plurianual (PPA)

poderia ser assim sintetizado: crescer de baixo para cima e de dentro para fora; reduzir as disparidades
sociais e regionais e elevar a capacidade produtiva de forma a exportar mais, satisfazer as necessidades
básicas dos excluídos e dos trabalhadores e substituir de forma competitiva as importações“. (Cf. Lula da
Silva, 2003d, p. 17).
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relações entre causas e efeitos; e identificar a relevância do contexto ideológico dos enuncia-

dos e dos discursos que acompanham os planos, uma vez que esses estão sempre inseridos

numa determinada ideologia- ou como se queira chamar o conjunto de noções, enunciados,

procedimentos e práticas que compõem determinada visão de mundo. Há que se esclarecer

que a intenção não é a de desfazer os méritos do Governo Lula, porque eles existiram; mas é a,

de desmistificar aquilo que, no nosso entendimento, foram superestimações e enganos provo-

cados ou pela empolgação, ou pelo calor da hora, ou por razões ideológicas, ou pelo conjunto

desses fatores. Isso parece ter levado à construção de expectativas, assim como à adoção de

pressupostos que não correspondiam - ou não de todo- ao que estava ocorrendo. Relegando

fatos; amplificando o plano dos desejos e expectativas, que o cotidiano, foi desmanchando

com o passar dos meses, dos anos.

Figura 7 – Lula e ministros na XXV Reunião do MERCOSUL. Uruguai dez. 2003. Foto: Ricardo Stuckert;
Fonte: Website Biblioteca da Presidência da República.

Na bibliografia revisada, encontra-se que por posição e empenho conhecidamente pes-

soais do Presidente e do Ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, o MERCOSUL

retorna à pauta federal. A questão que se põe é o motivo dessa retomada. No nosso entendi-

mento, por força da conjuntura internacional os Mercados Comuns, dentre eles o MERCOSUL,

apresentam-se como opção válida e coerente, no momento histórico sul-americano e na-

cional, por várias razões. Todavia, é preciso ressaltar que o MERCOSUL, por sua natureza,

passa a ser o fórum onde o Brasil, o continente e o mundo aparecem imbricados por razões

essencial e primordialmente comerciais, em regime e princípios concorrenciais, embora o

enunciado seja de integração e cooperação.

Segundo Luiz Nassif (2004): O projeto se sustenta em dois pontos centrais. O primeiro,
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na constatação de que não há retorno ao velho modelo de economia fechada. Posto que a

globalização é inevitável, o caminho a seguir é definir a estratégia mais adequada para o

país — que passa pela melhoria da competitividade interna, pela criação de um ambiente

econômico favorável e pela inserção planejada da empresa brasileira na economia global Em

suma, substituir a integração financeira, pela integração comercial e produtiva. A essa ideia

se casa uma segunda, de integração latino-americana, de maneira a criar maior sinergia e

competitividade na região, para enfrentar a competição global.(NASSIF, 2004).

Wanderley Messias da Costa, em 1999, antevia a repercussão sobre as políticas territoriais

brasileiras no contexto da integração sul-americana:

É à luz desse novo quadro de relações que se dirigirá aqui o foco para as políticas

territoriais brasileiras para o subcontinente na atual conjuntura, no qual o país,

operando estratégia adotada há uma década, com os seus desdobramentos na

sua política externa para a região, passa a fazer pleno uso das suas vantagens

comparativas e competitivas (configuração territorial, posição, liderança e estru-

tura produtiva diversificada), tornando-se ele próprio a grande força motriz desse

processo de integração.(DACOSTA, 1999, p. 26)

Nota-se, nessa citação, como na próxima, o princípio comercial e competitivo norteador

do Mercosul, mas também como a centralidade e a supremacia (inquestionadas) do Brasil

neste processo já sinalizavam uma clara hierarquia no interior do bloco.

No Consenso, firmado entre os presidentes da Argentina e Brasil, em 2003 (16.10.2003),

lê-se que: Entendemos que a integração regional constitui uma opção estratégica para for-

talecer a inserção de nossos países no mundo, aumentando a sua capacidade de negocia-

ção.(BRASIL.MRE, 2007, p. 65)

Celso Amorim, em seu discurso de posse, em 2003, já deixava claro que:

Não queremos um Brasil fechado em si mesmo, imune aos ventos do progresso

e da competição. Na ALCA, nas negociações MERCOSUL-União Europeia e na

Organização Mundial do Comércio trataremos de ampliar mercados para os pro-

dutos e serviços em que somos competitivos [. . .] Ainda que nada esteja acordado

em definitivo, os pressupostos em que se baseiam estes processos de negociação

vão muito além de meras rebaixas tarifárias. Envolvem aspectos normativos sobre

praticamente todos os campos da atividade econômica. (Celso Amorim, discurso

de posse, 01.01.2003 apud MRE, 2007, p. 239-240)

Também deixava claro, desde 2003, que a postura seria multilateral e guiada pelos interesses

nacionais:

Ao assumir o comando da nação, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou

que as negociações comerciais são hoje de importância vital para o Brasil. Além
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de um esforço interno de aumento da competitividade de nossos produtos e

diversificação de nossa pauta exportadora, deixou claro que não poderíamos

prescindir do combate, no plano internacional, pela abertura de novos mercados

e por regras mais justas, respeitado o direito soberano do povo brasileiro de

decidir sobre seu modelo de desenvolvimento. Nesse espírito, o Governo Lula

tem procurado reforçar o MERCOSUL, promover a integração da América do

Sul, explorar novas parcerias comerciais - sobretudo com os grandes países

em desenvolvimento - e participar ativamente dos exercícios negociadores em

curso: na OMC, no processo da ALCA e entre o MERCOSUL e a União Européia.

(Celso Amorim, artigo ’A ALCA possível’, 08.07.2003 apud (BRASIL.MRE, 2007,

p. 241), grifos nossos)

Àquela época muito se falou no “interesse nacional”, tratado como sendo algo único,

uníssono, livre de divergências e antagonismos que continha. Olhado com mais atenção, até

mesmo o que se entendia por desenvolvimento brasileiro não era unânime: os sem-terra, os

pequenos produtores, os médios e os grandes, tinham visões contraditórias. Os defensores

do setor agrícola e industrial propuseram suas próprias perspectivas; que requeriam uma

opção. A tendência, histórica, de se optar pelo setor agrícola voltado para exportação, tem seu

primeiro indício concreto em 2003. Fato é que, a postura sobre a priorização das exportações

de matérias primas como sendo um interesse nacional prioritário, veio, logo nos primeiros

meses de governo, com a assinatura do gigantesco acordo comercial sino-brasileiro. A China,

a partir de então, torna-se o maior parceiro comercial do Brasil. 33. Ademais, foi uma decisão

totalmente unilateral do Brasil, que do ponto de vista do continente, ignorava os diálogos

e enunciados no âmbito do MERCOSUL. Criou constrangimentos com os países vizinhos,

desagradou a muitos no Brasil, sobretudo ao Ministério do Meio Ambiente, mas agradou a

muitos, o MAPA, o Ministério de Minas e Energia (MME) e principalmente, a empresas como

Bunge, Cargil e à privatizada Cia Vale do Rio Doce.

Além da multilateralidade, percebe-se que as bases material e social herdadas do passado

ainda predominavam nos países do MERCOSUL e no Brasil. Tais bases favoreciam a matriz

agro-mineral extensiva voltada para exportação. O peso da agricultura como “motor do

desenvolvimento” está presente desde o princípio das negociações intra e extra MERCOSUL.

Por ocasião do XV Fórum Nacional (Rio de Janeiro, 21.05.2003), o Ministério das Relações

Exteriores proferia que:

O fortalecimento do MERCOSUL, uma prioridade em si mesma e alicerce do

projeto de integração da América do Sul, deve se refletir também em uma ação
33 Catapultou o crescimento do PIB brasileiro naqueles anos iniciais, que sem a relação comercial com a

China nessa ordem de grandeza, teria apresentado outros valores. Em um sistema capitalista, a produção de
tecnologia é ponto-chave para o crescimento econômico de forma estrutural, pois a tecnologia permite aos
países agregarem valor à sua produção e diferenciar-se no mercado. Embora exporte em grande escala, essa
lógica a China também incluiu em seu interesse nacional, através das joint ventures que no caso do Brasil,
não progrediram.



1.1. Conjuntura Histórica 37

coordenada do bloco nas negociações com parceiros de fora da região. Na OMC, o

MERCOSUL tem apresentado propostas conjuntas em grupos negociadores como

o de agricultura e serviços [. . .] Seus quatro integrantes fazem parte do Grupo de

Cairns, que reúne exportadores agrícolas competitivos do mundo desenvolvido e

em desenvolvimento e lideram o movimento por liberalização e eliminação de

distorções em agricultura. (BRASIL.MRE, 2007, p. 63)

No ano de 2005, na mensagem do presidente Lula ao Congresso, os interesses sul-americanos

não são motivo de destaque, mas sim as conquistas de novas parcerias comerciais que conti-

nuarão sendo ampliadas. Os países vizinhos, os países em desenvolvimento e os chamados

desenvolvidos aparecem no mesmo patamar sob os interesses comerciais e nacionais:

Nossa diplomacia, soberana e altiva, combinada com uma política de comércio

exterior ousada e persistente, tem obtido resultados muito importantes para o

Brasil. Conquistamos mercados, fizemos novas parcerias com países em desen-

volvimento na África, na Ásia e no Oriente Médio, e seguimos ampliando nossas

boas relações políticas e comerciais com a Europa, os Estados Unidos e o Japão.

(Lula da Silva, 2005, p. XVI)

Retrospectivamente, no ano de 2003, Lula discursa no Fórum Empresarial MERCOSUL-

União Europeia. Em 2004, o MERCOSUL e a União Europeia acordaram intensificar as ne-

gociações do Acordo de Associação Inter-regional. Em 2006, reafirmaram dar prioridade

estratégica à celebração de um Acordo de Associação Inter-regional, que constituiria um

instrumento de reforço das relações políticas, econômicas, comerciais e de cooperação. Des-

sas Reuniões Ministeriais MERCOSUL-União Europeia, derivariam Projetos de Cooperação

Técnica bilaterais entre o Brasil e a União Europeia que seriam determinantes para o plane-

jamento brasileiro a partir de 2007, especialmente no âmbito do Ministério da Integração

Nacional.

A consolidação do MERCOSUL continua na pauta.Em 2004, talvez o ano do ápice dessa

empreitada, focava-se no tratamento das assimetrias entre os países - para usar a expressão

do Ministério das Relações Exteriores (MRE). Coteja-se a criação de Fundos de Financiamento.

O Fundo para a Convergência Estrutural do MERCOSUL (FOCEM) - inspirado no Fundo de

Coesão da União Europeia - foi proposto pelo Presidente Lula no Encontro de Ouro Preto em

2004, com a seguinte justificativa:

A iniciativa de criar o FOCEM permitirá, por sua vez, o financiamento de proje-

tos, o desenvolvimento da competitividade e a promoção da coesão social, em

particular nas regiões mais deprimidas do bloco. O Fundo poderá ser também

empregado para apoiar o fortalecimento da estrutura institucional do MERCO-

SUL e do processo de integração em geral [. . .] Eventuais diferenças, decorrentes

de assimetrias entre suas economias [. . .] , continuarão a ser tratadas dentro do
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mesmo espírito que nos tem inspirado até aqui e que pode ser resumido na se-

guinte frase: a solução para os problemas do MERCOSUL deve ser buscada em

mais MERCOSUL.(Cf. (BRASIL.MRE, 2007, p. 71), grifo nosso.

Figura 8 – Lula discursa no Fórum Empresarial MERCOSUL-União Europeia, 2003. Em 2004, o MER-
COSUL e a União Europeia acordaram intensificar as negociações do Acordo de Associação
Inter-Regional. Em 2006, reafirmaram dar prioridade estratégica à celebração de um Acordo
de Associação Inter-regional, que constituiria um instrumento de reforço das relações
econômicas, comerciais e científicas de cooperação entre o Brasil e a UE. Fonte: Website
www.agenciabrasil.gov.br.

No mesmo ano, as relações América do Sul, Caribe e União Europeia assumem contornos

mais concretos. O Presidente Lula, na Reunião de Trabalho sobre Multilateralismo da III

Cúpula América Latina e Caribe-União Europeia, em Guadalajara, México (28 de maio de

2004), diz que:

Os temas da III Cúpula América Latina e Caribe-União Europeia - são centrais

em nosso diálogo político [. . .] Permitem construir uma associação estratégica

entre os dois continentes.A cooperação internacional é hoje reclamada também

para a erradicação da fome, a eliminação da pobreza [. . .] O multilateralismo

e a cooperação internacional darão alento à solidariedade, que pode ampliar

nossos esforços para o desenvolvimento e o crescimento sustentáveis de nossas

economias, na América Latina e Caribe, e na União Europeia. (Presidente Lula

apud (BRASIL.MRE, 2007, p. 110)

Concomitantemente, em 2004 registra-se uma nova inciativa: doze países formam a Comu-
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nidade Sul-Americana de Nações (CASA).34 O objetivo do grupo era integrar o continente

sul-americano nos âmbitos político, social, econômico, ambiental e de infraestrutura nos

moldes da integração feita em outras partes do mundo. Emerge a noção e o enunciado de

uma Cooperação Sul-Sul.35 Discursivamente, dizia-se que: o Brasil está empenhado em diver-

sificar parcerias e aproximar-se do mundo em desenvolvimento. Além de promover o contato

direto e aproximar países com visões e interesses comuns, a cooperação Sul-Sul tem significado

mais amplo: ajuda a construir uma nova geografia mundial, não excludente, genuinamente

global.(MRE, 2007, p. 76)

Figura 9 – Nuestro Norte es el Sur. Lema da Reunião de chefes de Estado dos países do MERCO-
SUL, em Caracas, 24 de maio 2005. Na ocasião foi assinado o protocolo de adesão da
Venezuela como membro-pleno do MERCOSUL. Estiveram presentes os Presidentes do
Uruguai, Brasil, Argentina, Venezuela, Paraguai e Bolívia. Foto: Ricardo Stuckert. Fonte:
www.agenciabrasil.gov.br.

Em 2005 registram-se novas atividades no sentido MERCOSUL. É cunhado o lema: “Nues-

tro Norte es el Sur”. Dizia-se:

O MERCOSUL não pode reduzir-se apenas a uma zona de livre comércio ou

mesmo a uma união aduaneira. Ele tem a vocação de ser um efetivo espaço de

integração econômica, política, cultural e de construção de uma nova e ampliada

cidadania. (Lula, Colóquio ’Brasil: ator global’, Paris, 03 de julho de 2005, MRE,

2007, p. 295)
34 A CASA unia todos os países da América do Sul através do MERCOSUL e da CAN (Bolívia, Colômbia, Equador

e Peru), além de Chile, Guiana e Suriname. México e Panamá participam como observadores. O documento
fundador da Casa é a Declaração de Cuzco. Pode ser vista como o embrião de uma tentativa dos países
sul-americanos de formar uma União mais ampla. Em 2008, a CASA se transformaria em UNASUL.

35 Destaca-se que entre as atuais iniciativas estatais sob a Cooperação Sul-Sul estão os projetos da Agência
Brasileira de Cooperação (ABC), na qual o Brasil desempenha papel de ’doador’ de ajuda para o desenvolvi-
mento de países menos desenvolvidos que ele próprio, sobretudo a Africa e o Caribe. Essas iniciativas, são
dignas de investigação. <http://www.abc.gov.br/>

http://www.abc.gov.br/
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Aspecto ressaltado por João M. R. Neto(NETO, [25 ago. 2016]), foi que, "a proposta de Coope-

ração Sul-Sul adotada pelo Governo Lula, foi mais um discurso, uma retórica, com poucos

efeitos práticos que não geraram mudanças significativas para os países sul americanos [...]

A formação dos bloco [Mercosul] tem pouca consistência, pois a lógica é abrir mercados

individualmente"(assunto abordado no tópico seguinte). Destacou ainda que: "são países

focados em agendas nacionais que dificultam um ’projeto de bloco’, e neste caso, a hegemonia

continental do Brasil prevaleceu sobre o projeto comunitário".(Op. Cit.)

Pelo andamento das negociações dentro do MERCOSUL e deste com outros blocos co-

merciais, não se sabe claramente qual é “o norte” da empreitada, se o propósito final é

consolidá-lo para fortalecer o hemisfério sul e o comércio entre os países membros, ou esse

seria apenas um meio para potencializar o intercâmbio comercial com outros blocos. No

mesmo ano,no dia 2 de setembro de 2005, em Bruxelas, segundo Comunicado Conjunto da

Reunião Ministerial MERCOSUL-União Européia:

Ministros [do MERCOSUL e da União Europeia] reafirmaram a importância da

relação estratégica entre o MERCOSUL e a União Europeia e a prioridade que

conferem à conclusão de um Acordo de Associação inter-regional ambicioso e

equitativo, como um instrumento para reforçar as relações políticas, econômicas

e comerciais e para contribuir para a redução das disparidades sócio-econômicas

existentes entre as duas regiões. Em consonância com a reunião Ministerial ante-

rior de Lisboa, os Ministros reconheceram que já foi feito progresso substancial no

sentido de concluir Acordo de Associação, incluindo uma área de livre comércio

de acordo com as normas da OMC. (BRASIL.MRE, 2007, p. 109-110)

As relações MERCOSUL-União Europeia, em especial entre o Brasil e a União Europeia (e

com países europeus) começam a se concretizar.36

No Ano Brasil-França (2005), conforme MRE: Parcerias entre nossas empresas beneficiarão

também a presença francesa no Brasil. Poderão beneficiar-se da transferência mútua de tec-

nologia, e alcançarão não apenas o vasto mercado brasileiro, mas terão uma plataforma de

operações para todos nossos vizinhos sul-americanos [. . .] A cooperação entre o Brasil e a França

ganhou novo impulso com a decisão dos dois Presidentes, em 2005, de criar seis grupos de

trabalho sobre temas ligados à cooperação científica e tecnológica e suas aplicações industriais

[. . .]

Na Cúpula Brasil-União Europeia, em Lisboa, no dia 4 de julho de 2007, é assinada uma

Declaração Conjunta na qual O Brasil e a UE sublinham a grande importância econômica

e política que este acordo terá para ambas as regiões e o seu papel no reforço dos respectivos
36 Em 2003, já ocorre a II Reunião de Negociadores Econômico-Comerciais em Nível Ministerial, realizada

em Bruxelas em 12 de novembro de 2003, na qual o MERCOSUL e a União Europeia ’acordaram intensificar
as negociações do Acordo de Associação Inter-regional’ (Cf. MRE,2007, p. 243), que se intensifica a partir
de 2005. Em 2006, lê-se que as trocas superaram a marca inédita de US$ 12 bilhões. Lê-se, também, que
podemos fazer muito mais(Cf. Lula apud MRE 2007, Op. Cit. p.112).
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processos de integração [. . .] Hoje nos reunimos para dar início a uma nova era do relaciona-

mento entre o Brasil e a União Européia. Estamos lançando uma parceria estratégica, estamos

elevando nossa relação à altura de suas potencialidade, e estamos projetando uma visão co-

mum para um mundo em transformação [. . .] Ambas as partes partilham valores e princípios

essenciais, como a democracia, o primado do Direito, a promoção dos direitos humanos e das

liberdades fundamentais e a economia de mercado [. . .] (idem).

O Presidente explicita áreas de interesse mútuo:

A elevação do relacionamento bilateral à condição de Parceria Estratégica reflete

a dinamização e o aprofundamento das relações entre o Brasil e a União Euro-

peia. A Parceria Estratégica permitirá reforçar canal de diálogo privilegiado e no

mais alto nível sobre temas de interesse mútuo nas agendas bilateral, regional e

internacional, em áreas como energia, mudança do clima, ciência e tecnologia,

cooperação técnica e combate à pobreza e à exclusão social.(Lula apud Reunião

de Cúpula Brasil-União Europeia, 03.07.2007 (BRASIL.MRE, 2007)

[. . .] A parceria estratégica Brasil-UE reflete o aprofundamento das relações bilate-

rais, em cujo contexto se inscreve a formalização, em 30 de abril, do Diálogo Polí-

tico de Alto Nível e a dinamização da cooperação em diferentes áreas de interesse

mútuo, como energia/biocombustíveis, ciência e tecnologia, meio ambiente, coo-

peração técnica, temas sociais, desenvolvimento regional e transportes marítimos.

O Governo brasileiro entende que essa parceria, que tem caráter estritamente

bilateral, poderá representar impulso político às negociações MERCOSUL-UE.

(Lula - Proposta de estabelecimento de parceria estratégica entre o Brasil e a

União Européia, 1º de junho de 2007, apud MRE, 2007, op. cit.).

Em 2008, 23 de maio de 2008, registra-se uma alteração na concepção das relações dos

países sul-americanos no sentido de uma ampliação dessas relações: é criada a UNASUL

- União das Nações Sul-Americanas, formada por doze países sul-americanos. A ideia por

trás da UNASUL era formar um bloco análogo à União Europeia 37. A ex-comunidade CASA

é transformada em União (UNASUL). O objetivo enunciado dessa união seria propiciar a

integração entre os países da América do Sul. Integração que deveria ocorrer nas áreas econô-

mica, social e política, esperando-se, também, uma coordenação e cooperação maior nos

segmentos de educação, cultura, infraestrutura, energia, ciências e finanças – para o combate

à desigualdade, à exclusão social, à fome, à pobreza e à insegurança. Nos pronunciamentos, a

afirmação era:

[. . .] Eu disse que o Brasil havia feito uma opção pela América do Sul. Uma opção

que se estende também para toda a América Latina e Caribe. Estou convencido

37 Prevê-se a criação de um Conselho de Defesa da América do Sul; de um Parlamento único; de uma moeda
única e um Banco Central próprio.
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de que nossa região está cada vez mais preparada para enfrentar os desafios da

globalização. Temos consciência de que o destino de nossos países está cada

vez mais interligado. (Lula, Fórum Econômico Mundial sobre a América Latina,

Santiago, 26.04.2007, apud (BRASIL.MRE, 2007, p. 76)

A liberalização do setor agrícola desde rodada do General Agreement on Tariffs and Trade

(GATT), no Uruguai, prosseguiu sem alteração nos anos seguintes. Como exposto acima, além

do MERCOSUL, a partir de 2003, o Brasil intensificou suas relações comerciais multilaterais -

abertura de mercado - de uma forma sistêmica. O antigo quadro de parceiros comerciais foi

profundamente alterado e expandido.

Os resultados dessa política exportadora ofensiva apreende-se, por exemplo, nas estatísti-

cas de exportação e importação, não só para a China, mas para os vários países destino da

produção agrícola. Atualmente, o Brasil mantém relações comerciais com países de todas a

partes do globo, postura reforçada a cada Plano de Exportações do Ministério da Indústria,

Comércio Exterior e Serviços (MDIC) (Ver (BRASIL.MDIC, 2015), assim como nas publica-

ção “Projeções do Agronegócio Brasileiro 2014-2024”(BRASIL.MAPA, 2015).38 Esses planos

estavam focados nas chamadas potencialidades brasileiras, portanto também válidos para

mineração, outra força na balança comercial do país.39 A título de ilustração, os diagramas, pu-

blicados em 2012 pelo MAPA, dão uma clara noção da diversificação dos países compradores,

chamados novos mercados, para a produção agropecuária brasileira. As ilustrações: os prin-

cipais produtos (mais exportados), alguns dos ’novos mercados’ (destinos).(BRASIL.MAPA,

2012)

O outro lado dessa moeda verificou-se no estabelecimento de uma base econômica

dependente das oscilações dos preços das chamadas commodities agrícolas - como foram a

cana de açúcar e o café no passado- pelo não desenvolvimento industrial e tecnológico do

Brasil, incluindo toda sorte de insumos necessários à produção agrícola; pela manutenção

do parcelamento latifundiário da terra; pelo preço dos alimentos no mercado interno, entre

outros 40. O peso crescente das exportações agrícolas para o superavit da balança comercial,

provocado a partir de 2003, tem justificado o subsídio da produção pelo MAPA, pelo Ministério

da Indústria e Comércio, pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social

(BNDES), pela Caixa, pelo Banco do Brasil e por outros bancos Estaduais. Desse modelo, só

uma mínima parte está voltada para a mesa dos brasileiros ou para o barateamento de seu

custo e preço. O histórico dos ciclos do açúcar e do café atestam que esse não é um motor de

38 A publicação apresenta, além das projeções - por produto e por região -, dados sobre os volumes atuais de
produção, de exportação e consumo interno, área plantada e uma série de mapas nacionais com a localização
da produção de cada produto mencionado.

39 Os produtos da mineração apresentam menos diversidade de países compradores, mas seu volume e novos
produtos como nióbio, outros minerais ferrosos e não ferrosos; no total, perfazem um volume percentual
maior que o do agronegócio na balança comercial.

40 Em termos de produtos agrícolas houve um aumento médio de 21% entre 2006 e 2011 nas importações. Cf.
(BRASIL.MAPA, 2012).
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Figura 10 – Principais destinos das exportações agrícolas brasileiras em 2014. Percentagem no volume
total da exportação agropecuária. Conforme a fonte, em 2014, o agronegócio ocupava
sete das dez principais posições na pauta exportadora do Brasil. Fonte: CNA, 2014,p.24
(BRASIL.CNA, 2012).

Figura 11 – Saldo da Balança Comercial Brasileira - 1989-2014. Indústria e Serviços negativos, enquanto
o setor agropecuário, entre 2001 e 2014, o único setor que sustentou a balança superavitária.
Fonte: IPEA - Texto para Discussão 2249, 2016, p. 19 <http://www.ipea.gov.br/agencia/
images/stories/PDFs/TDs/14112016td_2249.pdf>.

http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/TDs/14112016td_2249.pdf
http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/TDs/14112016td_2249.pdf
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Figura 12 – Principais produtos nas exportações agropecuárias brasileiras e valor total das mesmas
em 2011. Em 2006, esse valor foi de US$ 36,9 bilhões. Em 2011, as exportações desse
setor produtivo tiveram aumento recorde, superior à média dos últimos cinco anos, so-
bretudo o complexo soja 30% e complexo sucroalcooleiro 20%. Fonte MAPA, 2012,p. 24
(BRASIL.MAPA, 2012).

desenvolvimento, mas seu contrário.

As Projeções do Agronegócio do Brasil de 2014 a 2024 foram publicadas pelo MAPA

em 2015 (BRASIL.MAPA, 2015). Essa publicação apresenta vários mapas e aglutina vários

dados referentes a cada produto, indicando a proporção de cada um deles prevista para o

consumo interno e para exportação. Quanto à distribuição espacial destacam-se as duas

maiores monoculturas na atualidade: a cana de açúcar e a soja em grão; as mercadorias

mais exportadas. A cana de açúcar, não mais para produção de açúcar, mas motivada pela

produção de biodiesel, a energia para o desenvolvimento (BRASIL.MME, 2004b, p. 2).
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Figura 13 – Exportações agrícolas brasileiras para o Oriente Médio: Principais produtos e países destino
em 2011. O volume exportado para países do Oriente médio triplicou entre 2006 e 2011.
Fonte: Op. Cit.(BRASIL.MAPA, 2012, p. 89).

Figura 14 – Produtos e países destino na África, em 2011. Segundo a fonte, as exportações agrícolas
para o continente africano cresceram em média 21% de 2006 a 2011. Fonte: Op. Cit., p.91
(BRASIL.MAPA, 2012).



46 Capítulo 1. Contextualização

Em geral, há outras novidades quanto aos índices de produtividade, quanto à expansão

em área de cultivo e em termos de localização das áreas agrícolas, por exemplo, em unidades

federativas nordestinas, que entre outros produtos agrícolas, retomam a produção de cana e

algodão, além de incorporar plantas oleaginosas (babaçu, mamona, palma; mapeadas em

(BRASIL.MME, 2004a, p. 5). A soja em crescente expansão da área plantada desde 1970, sabi-

damente continuou aumentando tal área nas últimas décadas. Esse crescimento motivado,

especialmente, pela demanda chinesa contou com subsídio do Governo Federal a partir de

2003. (A esse repeito, ver Artigo e Mapas do deslocamento da fronteira agrícola da soja em

(THERY, 2004). Curioso que esse documento aponta também as exportações de cada região,

onde sobressai o estado de São Paulo como sendo a localidade que permanece como a que

mais exporta, e não apenas produtos industriais, mas também produtos agrícolas (dados de

2011)(BRASIL.MAPA, 2012, p. 106). As desvantagens econômicas, politicas e ambientais de tal

modelo são abordadas por uma série de autores, além de trazerem consequências imediatas

para a configuração espacial como comprovam a intensidade e o propósito do planejamento,

bem como dos subsídios estatais a partir de 2003. No entanto, isso não deveria ser surpresa,

uma vez que o pronunciamento do então futuro presidente Lula, em 2002, já apontava os

caminhos que seriam trilhados:

O caminho para superar a fragilidade das finanças públicas é aumentar e me-

lhorar a qualidade das exportações e promover uma substituição competitiva

de importações no curto prazo. Aqui ganha toda a sua dimensão de uma polí-

tica dirigida a valorizar o agronegócio e a agricultura familiar. [. . .] a política

alfandegária, os investimentos em infraestrutura e as fontes de financiamento

públicas devem ser canalizadas com absoluta prioridade para gerar divisas [. . .]

(Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Carta ao povo brasileiro, 2002 apud FOLHA

de SP, 22/06/2002 grifos nossos (Lula da Silva, 2002)

E cumpriu. Em 2005, em sua mensagem ao Congresso Nacional, já havia resultados em ambas

as direções e assim por ele enumerados:

[. . .] Realizamos também um conjunto de ações de fomento à agricultura familiar

- com programas de capacitação, compras governamentais e um volume inédito

de financiamento à produção [. . .] A extrema capacidade produtiva do agrone-

gócio continua se expandindo, ampliando exportações e beneficiando direta e

indiretamente o mercado interno.

Doze anos depois, a supremacia do negócio agrário exportador não é nenhum segredo, nem

é questionada, como em governos anteriores. Ao contrário, é para a maioria da população

tida como o “motor do desenvolvimento” do país. Os subsídios a este setor podem ser lidos,

ao longo de todo o período, na proporção dos investimentos previstos no plano agrícola

2014-2015, quando se anunciava destinar 156 bilhões de reais para o agronegócio e 24 bilhões
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para a agricultura familiar’. (Dilma Rousseff apud Palácio do Planalto, oficialização do Plano

Safra 2015-2015, (ROUSSEFF, 2014).

Do exposto acima, apreende-se que havia um projeto de nação que apostava em um

compromisso com duas frentes.41 Para que houvesse o resultado almejado estabeleceu-se

um pacto social. Esse pacto social é visto por nós e por alguns autores como um pacto

conservador (stricto senso), embora tente conciliar duas frentes de ação. Frentes por vezes

antagônicas, porém complementares da perspectiva capitalista. Dois exemplos foram aqui

mais explorados: a priorização do MERCOSUL e a postura universalista; a grande agricultura

e a agricultura familiar. Uma voltada para o mercado externo, a outra para abastecimento

alimentar do mercado interno. Esse foi, a nosso ver, o projeto de nação que foi mirado e que

vem sendo implementado. Ele continha um antagonismo social interno, produtivo e espacial,

não resolvido que perpassava suas duas metas principais: o desenvolvimento competitivo

e exponenciado, porém inclusivo e sustentável; enunciados e propósitos característicos do

atual estágio de desenvolvimento e do contexto ideológico no qual está inserido.

Como ponte para o próximo tópico, destacamos a falta de conexão entre o discurso e a

prática estatal, assim como os antagonismos já presentes na frase inicial do recém-eleito Lula

da Silva:

Na contramão do modismo internacional, que fecha para os países periféricos

os caminhos para a construção de um projeto nacional de desenvolvimento, o

Brasil, nas eleições de outubro de 2002, demonstrou que quer ser um País social-

mente justo e integrado de forma soberana na comunidade internacional, capaz

de crescer gerando emprego e oportunidades para o exercício da capacidade

empreendedora dos brasileiros.(Lula da Silva, 2003d).

41 Implementa-se o Plano Sustentável de Desenvolvimento da Amazônia, mas constrói-se a usina Hidrelétrica
de Belo Monte. A respeito do ’lugar que o Programa PAC I reservou à Amazônia no desenvolvimento do país,
ver tese de doutoramento de Karina O. Leitão (LEITÃO, 2009).
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1.1.3 Limites à transformação social no Brasil
Mudança, esta é a palavra chave, esta foi a grande mensagem

da sociedade brasileira nas eleições de outubro. A esperança

finalmente venceu o medo e a sociedade brasileira decidiu

que estava na hora de trilhar novos caminhos [. . .] Nossa

vitória significou a escolha de um projeto alternativo e o início

de um novo ciclo histórico para o país. A maioria da sociedade

brasileira votou pela adoção de outro modelo econômico e

social, capaz de assegurar a retomada do crescimento

econômico, do desenvolvimento com geração de emprego e

distribuição de renda.

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Discurso de Posse, janeiro

de 2003

Após oito anos de governo Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva acabara

de ser eleito Presidente do Brasil. O primeiro Presidente de origem popular e de um Partido

dos Trabalhadores.42 Este é um momento raro na história do país, que se refletirá em diversos

âmbitos da vida nacional, incluindo o planejamento. A partir de 2003, pois, inicia-se um

movimento intenso na história do planejamento do Brasil, quando parecia formar-se o

projeto de uma nova nação. A esperada e prometida mudança ocorreria? Estaria “uma política

de desenvolvimento” em gestação?’ (DEÁK, (2004)2010, p. 8). Qual seria ela? Ganhariam as

forças da transformação ou prevaleceriam as forças do status quo? Quão amplas seriam as

reformas? Como apontado por Csaba Deák (Op. Cite, p. 1), esse início de governo era de

grande expectativa, marcado pelo ceticismo de uns e pelo entusiasmo de outros.

Como parte desse momento e da atmosfera de entusiasmo com possíveis transformações

surge o projeto de uma Política Nacional de Ordenamento Territorial (PNOT). É um dos

projetos que aponta para um novo Brasil. Ressalte-se que não só o ordenamento territorial

OT era alvo de planejamento, estavam também em foco uma ampla série de outras questões

como atestam a quantidade e a diversidade dos planos elaborados nos primeiros anos do

governo Lula. Perpassava todos esses planos a definição dos caminhos que deveriam ser

seguidos para atingir o maior objetivo: o desenvolvimento do país,

Também apontado por Fábio Erber (ERBER, 2011 Vol. 31. n.1):

Todo começo de governo é incerto, mas, no início do primeiro mandato do Presi-

dente Lula, a incerteza era extraordinária. Embora durante a campanha eleitoral

42 Eleito no dia 27.10.2002, no segundo turno, depois de ter alcançado pouco mais de 50% dos votos no
primeiro turno. Em 2006 é reeleito, também no segundo turno, novamente com cerca de 20% de diferença
dos votos. Conforme Dawid Bartelt (BARTELT, 2011, p. 8), o fato do mais alto representante ser uma pessoa
sem curso superior, de origem pobre, de família retirante e de discurso popular, deu excepcional visibilidade
ao povo brasileiro.
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de 2002 o candidato Lula tivesse abandonado a retórica radical de ruptura com

o modelo neoliberal em favor de uma transição lúcida, assegurando, na Carta

aos Brasileiros, o respeito aos contratos, pairavam sobre seu futuro governo as

dúvidas decorrentes do seu passado, onde figurava inclusive a profissão de fé

no socialismo por mais indefinido que este fosse, o preconceito contra um ex-

operário e a insistência dos oponentes, secundada pela mídia [. . .] Somava-se a

estas dúvidas a brusca deterioração da economia no segundo semestre de 2002,

quando a ação conjunta de vários atores econômicos, temerosos quanto aos

resultados das eleições e visando estabelecer condições de barganha vantajosas

[. . .] Para completar, as cores do quadro internacional eram sombrias [. . .] Res-

pondendo à incerteza, o discurso de posse de Lula no Congresso, reiterou sua

convicção de que o antigo modelo estava esgotado e que mudança era a palavra

chave, mesmo que esta deveria ser gradual, perseguida com paciência e perse-

verança. Para tanto, eram necessários um projeto nacional de desenvolvimento,

apoiado num planejamento estratégico. Para realizar este ambicioso programa,

seria necessário um novo pacto social, unindo trabalho e capital produtivo, de

forma a gerar uma energia solidária.

Nenhum dos espectros sociais poderia estar seguro do que viria, e se viria, pois “Se é

verdade que o PT detém certo número de posições-chave no governo, não é menos verdade

que se somados os membros das chamadas esquerda, centro e direita no Congresso – com

todas as reservas que essa classificação merece – o resultado seria na melhor das hipóteses

‘centro’ e a isso devemos acrescentar que a maior parte do poder econômico é representado

pelos partidos de direita” (DEÁK, (2004)2010, p. 2,3) Ou ainda, se haveria uma anulação mútua

das propostas, pois eclodiria um conflito parlamentar ou social. Raramente o confronto de

interesses no país esteve colocado à mesa no âmbito do Estado como ocorreu naquela fase

inicial do governo Lula. Diferente das demais eleições presidenciais, tal incerteza estava

posta não só pela figura e promessas do Presidente, mas também pelo espectro político

nacional representado no Governo Federal. Parte desse governo havia sido alterada, recém-

empossada, porém a grande maioria era composta por heranças do governo anterior e

decorrente das coalizões de campanha. A tal composição do Congresso agregava-se o quadro

nacional de governadores e prefeitos. Além disso, haveria de se completar o quadro de

funcionários do primeiro escalão. Se para tanto fossem seguidos os processos arraigados

secularmente no aparato estatal brasileiro, certamente se acabaria por trazer para o governo

uma maioria de não adeptos à ideia de um “novo Brasil”. Essa conformação política fez

com que o Governo Federal (GF) adquirisse um caráter marcado pela busca de consensos e

maiorias.(Cf. Lula da Silva, 2003b, p. VIII). Dos consensos, o primeiro a ser construído seria

um Pacto ou compromisso social(Cf. Lula da Silva, 2003a), que se refletiria nas opções que

foram sendo contempladas a partir de então.

Olhando retrospectivamente, as eleições de Lula e Dilma Rousseff, obtiveram êxito nas
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urnas em função das crescentes alianças estabelecidas pelos então candidatos,43 alianças que

comprometeriam ainda mais, desde o início e cada vez mais no decorrer do tempo a força

das enunciadas e pretendidas reformas. Não só elas, mas o prosseguimento das mesmas nos

mandatos seguintes. Além do Presidente, o Congresso contava pela primeira vez com grande

participação petista, mas também pmdebista, psdebista e demista, que juntas perfaziam

juntos mais de dois terços da Casa, ficando o restante dividido entre os demais partidos. O

senado era majoritariamente ocupado pelo PMDB e Partido da Social Democracia Brasileira

(PSDB) (Cf. DIAP, 2002). Essa composição do Congresso espelhava, naquele momento inédito,

a heterogeneidade partidária, mas também a predominância dos interesses sociais existentes

no Brasil. Observando essa composição de 2003, na qual o PT obteve resultados históricos, não

somente por conquistar a presidência da república, mas também pelo número considerável

de prefeituras que alcançou, há de se reconhecer que no Senado e na Câmara o partido estava

cercado por forças divergentes, ou seja, por forças da continuidade. Essa relação, em torno

de um terço petista e afins, nessas Casas, diminui ainda mais em 2006 e piora visivelmente

nas eleições de 2010. Em 2010, vale ressaltar, as eleições presidenciais foram vencidas com

metade da margem de vantagem das eleições anteriores e em 2014 essa margem foi ainda

menor. Vista como um todo, essa configuração do Congresso, na qual praticamente dois

terços permaneceu centro-direita e direitista ao longo das 3 eleições (2003,2006 e 2010),

esclarece muito sobre o andamento das políticas que foram implementadas e das que foram

barradas. Pode-se também vislumbrar a posição política da população brasileira.

Aqui ganha claro relevo o teor - e o preço - das coalizões de campanha; sem as quais o

resultado das eleições de 2003, provavelmente, tivesse resultado como nas três tentativas

anteriores do PT (1989, 1994 e 1998). Também aqui, os antagonismos e especificidades da

sociedade brasileira (e de sua reprodução) estão expressos de forma evidente. Necessário

ressaltar que: (1) nenhuma das 4 eleições presidenciais foi ganha no primeiro turno, e (2) as

necessárias coalizões para ter chances de vitória nas eleições. Há que se concluir, pois, que o

cenário político brasileiro em nenhuma delas teve uma linha partido-ideológica clara. Foi

necessário fazer coalizões, que no caso do PT, foram se tornando a cada eleição presidencial,

cada vez mais necessárias, diversificadas e contraditórias do ponto de vista da ideologia do

partido. No segundo turno das eleições de 2010, por exemplo, aliança vencedora por uma

margem mínima, contava com 11 partidos: PT, PMDB, Partido Communista do Brasil (PCdoB),

43 Sobretudo com o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e Partido Socialista Brasileiro
(PSB), pelas maiorias que formavam juntos, como mostrariam os acontecimentos após 2010. Considerando
ainda a composição, as posições do eleitorado, atípicas, que André Singer (SINGER, 2012) denominou ’reali-
nhamento’; assim como a falta de unidade e coesão de ideias dentro do próprio Partido dos Trabalhadores
(PT) - apontada, entre outros, por Frei Betto (BARCA, 2016) e Singer (Op. Cit.,p. 84-124) e Fundadores do PT
apud (FORTES, 2007). - entende-se o porque das necessárias coalizões, as continuidades e as mudanças na
política governamental. Se é válida a tese do realinhamento do eleitorado, deve tratar-se de um processo
de realinhamento geral, pois os partidos o mesmo fizeram.O abandono de um posicionamento político.
Desse processo, talvez o Partido Social Democrático (PSD), fundado em 2011, seja o mais notório, o ’partido
apolítico’ (FRAGA, 2011), que vem crescendo em popularidade cuja divisa enunciada é não ser nem de
esquerda, nem de direita, nem de centro.
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Figura 15 – Composição da Câmara dos Deputados e do Senado em 2003. No ano de maior percen-
tagem dos partidos da oposição (2003), a composição de cores (partidos) oferece uma
imagem do quadro partidário no Congresso. Fontes: wikipedia.pt, 2003 (figura); Dados
Senado Federal, 52a Legislatura (2003-2007)(BRASIL.SENADOFEDERAL, 2016); DIAP, 2002
(DIAP, 2002, 55-60) e Folha de SP, 28.10.2002 (Folha de São Paulo, 2002) - montagem da
autora.
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Partido da República (PR), Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido Republicano

Brasileiro (PRB), Partido Social Cristão (PSC), PSB, Partido Trabalhista Cristão (PTC),Partido

Trabalhista Nacional (PTN) e Partido Progressista (PP) (Cf. DIAP, 2006, p. 81-88). Isso se reflete,

sabidamente, na composição dos cargos do primeiro escalão, e assim por diante.

A complexidade desse quadro social-econômico-político-partidário no Congresso e no

Executivo Federal findou por produzir um número de visões de Brasil que iriam, como se veria

depois, concretizar-se em diferentes planos para esse novo Brasil. Contrariamente à imagem

de um projeto único de nação, de fato, havia vários projetos de nação já em 2003. Como

assinalado acima, de um lado havia as forças a favor das reformas, do outro, as do conservado-

rismo (lato senso). De um lado, havia as promessas de campanha, o enunciado de mudança,

do outro, o quadro concreto partidário, o aparato governamental e todo o funcionamento da

máquina pública, e grupos de interesse divergentes, dentre os quais a pressão de bancadas

e lobbistas exercendo pressão massiva sobre as decisões. Em seus pronunciamentos, Lula

adaptava-se, refletindo esse quadro. Havia as afirmações ambivalentes do futuro Presidente

na Carta do Presidente ao Povo Brasileiro (22.06.2002), assim como sua clara mensagem aos

empresários em Washington (10.12.2002). Em ambos os pronunciamentos, as transformações

sociais enunciadas já apontavam em duas direções 44 justapostas e condicionadas ao sucesso

da macroeconomia. Essas direções, simultaneamente combinadas de forma inédita no Brasil,

aparecem com toda clareza, por exemplo, nestas passagens:

O povo brasileiro quer mudar para valer [. . .] Quer trilhar o caminho da redução de

nossa vulnerabilidade externa pelo esforço conjugado de exportar mais e de criar

um amplo mercado interno de consumo de massas [. . .] Quer abrir o caminho de

combinar o incremento da atividade econômica com políticas sociais consisten-

tes e criativas. O caminho das reformas estruturais que de fato democratizem e

modernizem o país, tornando-o mais justo, eficiente e, ao mesmo tempo, mais

competitivo no mercado internacional.

O desenvolvimento de nosso imenso mercado pode revitalizar e impulsionar o

conjunto da economia, ampliando de forma decisiva o espaço da pequena e da

microempresa, oferecendo ainda bases sólidas para ampliar as exportações (Lula,

Carta ao Povo Brasileiro apud FOLHA de SP, 24/06/2002 (Lula da Silva, 2002).

A opção por justapor as duas frentes do desenvolvimento brasileiro - o grande e o pequeno/

médio capital -, assim como as necessárias intervenções nas relação de produção e na confi-

guração espacial para atender a ambas essas frentes também estão visíveis na carta abaixo:

44 A nosso ver, já extremamente moderada, fala amainada, conciliadora, por isso destoante de seu posiciona-
mento político inicial e das campanhas anteriores. Em 2002 direcionava-se ao Povo, mas também ao Capital
(investidores). Somente para conquistar outro espectro do eleitorado? Ou já procedera de fato uma mudança
de postura?
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O caminho para superar a fragilidade das finanças públicas é aumentar e me-

lhorar a qualidade das exportações e promover uma substituição competitiva

de importações no curto prazo. Aqui ganha toda a sua dimensão uma política

dirigida a valorizar o agronegócio e a agricultura familiar. A reforma tributária,

a política alfandegária, os investimentos em infraestrutura e as fontes de finan-

ciamento públicas devem ser canalizadas com absoluta prioridade para gerar

divisas [. . .] (Op. Cit.)

Essa era a proposta. Reafirmada e descrita em sua Mensagem ao Congresso Nacional logo

após eleito (Lula da Silva, 2003d). No interior do governo, as forças e os interesses engajados a

uma dessas frentes confrontavam-se diariamente, sobretudo nos primeiros anos do Governo

Lula. Anos de intensa negociação. A característica central daquela pequena janela temporal

era a existência de várias perspectivas – distintas e conflitantes – postas à mesa. Estavam

em jogo interesses e forças intragovernamentais umas a favor, outras contra as propostas

sobre os rumos do país e, consequentemente, sobre a qualidade de vida da grande maioria de

sua população nos anos que viriam. Quais delas saíram vencedoras, foi ficando conhecido,

mês a mês, ano a ano. Uma dessas propostas foi a PNOT, iniciada em 2003 e paralisada

três anos depois, antes mesmo de sua implementação. Para além dela, foram concebidas e

implementadas intervenções que foram priorizadas, e que vem, ao longo desses últimos anos

guiando o ordenamento do território. Elas definiram o andar da configuração espacial por

mais de uma década, a década investigada.

Importante salientar que as intervenções priorizadas carregavam consigo certos antago-

nismos – e, principalmente, uma combinação conciliadora - que seria característica dos dois

mandatos de Lula.45 Constatamos que esse caráter conciliador estava presente não só na fala

e nas intenções do Presidente. Divergências não faltaram também entre os Ministérios,46

da Indústria e Comércio e do Planejamento; do Meio Ambiente e da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, bem como entre as secretarias de um mesmo ministério. Forças favoráveis

e contrárias à mudança estavam presentes naquele momento. Advindas da base material

e social, as heranças de toda sorte, somadas à situação de coalizão acabariam se tornando

suficientemente relevantes para impor sua orientação quanto aos rumos do país.

Voltemos a 2003. Conforme apontado por Lauro Mattei e Luis Felipe Magalhães, a fala do

45 Indícios podem ser localizados na composição dos ministérios. Foram criados novos ministérios para as
novas pautas, porém as antigas pautas foram mantidas; dentre elas a histórica divisão da política agrícola
em duas pastas: uma dedicada à ’grande agricultura’– o MAPA, a outra direcionada para os conflitos agrários
e a agricultura de pequeno e médio porte, desde 1999 denominada ’familiar’ – o MDA. O contexto e a razão
pelos quais passou a ter-se o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário (INDA) e o Instituto Brasileiro
de Reforma Agrária (IBRA) são tratados em (MENDONÇA, 1985). Posteriormente remodelados: no Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agraria (INCRA) (1970); o Ministério Extraordinário para Assuntos
Fundiários (MEAF) (1982); o Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário (MIRAD) (1983). Em 1999,
o Ministério da Política Fundiária e Agricultura Familiar, pouco depois, renomeado Ministério da Política
Fundiária e do Desenvolvimento Agrário, e em 2000/2001 o atual MDA.

46 Até mesmo no Ministério da Integração, ver Paralelidade PNOT-PNDR, seção 3.2.
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Presidente eleito já contradizia a famosa Carta aos Brasileiros (2002) ao afirmar que:

[. . .] assumia o compromisso com as elites financeiras nacionais e internacionais

de manter os contratos, cumprir as regras do jogo e dar continuidade à polí-

tica macroeconômica de controle inflacionário do governo anterior baseada no

regime de metas inflacionárias e de geração de superávits primários, ou seja,

dar sequência ao que estava sendo feito e propor algumas reformas que não

haviam sido encaminhadas pelo governo Fernando Henrique Cardoso (FHC).

Esse aspecto ficou mais evidente ainda no discurso de Lula no dia 10.12.2002, no

Clube de Imprensa dos Estados Unidos da América (EUA) (Washington). Dizia o

Presidente eleito: ’precisamos de uma atitude construtiva por parte da chamada

comunidade financeira internacional [. . .] estejam certos de que todas as institui-

ções e empresas responsáveis encontrarão no Brasil um ambiente seguro e estável

para investir.’ Era tudo o que o sistema financeiro internacional queria ouvir!

Qualquer discussão sobre a política econômica durante o Governo Lula não pode

deixar de considerar esses aspectos que são determinantes nos instrumentos

adotados já no início do novo governo. Isso não significa dizer que a política

adotada foi uma mera continuidade do regime anterior’. (MATTEI; MAGALHAES,

2011, p. 135)

Em nosso entendimento, essa última assertiva - de não se tratar de uma mera continuidade -,

é igualmente válida para as intervenções na configuração espacial do país. Há continuidade

e há novidades, predominando claramente a primeira. Predominância na priorização, no

modo de implementar e no volume de investimentos. Tal primazia da continuidade foi se

afirmando e se agudizando com o passar dos meses, com o passar dos anos; pois estão na

razão de ser do Estado - a reprodução social- segundo especificidades da base material e

social brasileira.47

Por esta razão, pelo jogo de forças no interior do Governo Federal como um todo - a

despeito das expectativas da maioria da população e das aparências - emergiu uma linha

interventiva sui generis: um pacto social; um conjunto de reformas moderadas 48 e não

estruturais - como testemunham as intervenções no caso da (re)configuração espacial -, tese

que tentamos demonstrar no capítulo 3.

Embora, a postura de pactuar tenha ocorrido no interior do Estado, significou - implicitamente-

um pacto por não confrontar os interesses dominantes, é sensato diferenciar o momento

inicial, diferenciar os mandatos - o primeiro e segundo de Lula -, e esses dos mandatos de

Dilma Rousseff, que irão repercurtir no planejamento do espaço. Procuramos capturar e des-

tacamos aqui o momento inicial do primeiro mandato de Lula, por ter se configurado como o
47 A esse respeito ver (DEÁK, (2004)2010, p. 4-12)
48 Para usar a expressão de André Singer (SINGER, 2012, p. 169-222). Conjunto de reformas moderadas que,

na avaliação geral do autor, comporiam um processo ’reformismo fraco’. A interpretação de um ’pacto
conservador’ (expresso no título da obra) é polêmica. Partilhamos essa interpretação.
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mais incerto, no qual esse jogo de forças - que nos referimos acima - foi mais diversificado

e mais intenso. O reflexo desse jogo de forças apareceria nas visões do projeto de Brasil, e,

consequentemente, no planejamento. Mormente no primeiro ano de Lula na presidência

existiram uma profusão de planos. O primeiro destes planos foi a proposta de ’Um novo plano

nacional de desenvolvimento’ da Presidência oficializada dia 17.02.2003 (Lula da Silva, 2003d).

Nela Lula já destaca as linhas centrais, que seriam concretizadas no PPA daquele ano.

Nessa proposta, enunciava “Uma nova concepção de planejamento”, pautada por “uma

visão estratégica de longo prazo, articulando interesses e coordenando investimentos públi-

cos e privados em torno de um novo padrão de desenvolvimento.”(Cf. Lula da Silva, 2003d,

p. 15). Lê-se também, como na referida Carta, que:

O novo Governo retomará a prática do planejamento estratégico, tanto nacional

como regional, como instrumento para a definição de ações práticas em todos os

setores, para promover o desenvolvimento sustentável [. . .] Um novo modelo de

desenvolvimento exigirá também a superação efetiva de importantes estrangu-

lamentos na infraestrutura existente hoje no País, cuja insuficiência e desgaste

têm se revelado um obstáculo decisivo ao crescimento sustentado. (Lula da Silva,

2003d, p. 15)

Nota-se que o planejamento pretendia ser nacional e regional, e pretendia abarcar todos

os setores. Além da ênfase regional, percebe-se, também, que já nesse momento, destaca-se o

combate aos estrangulamentos da infraestrutura; enunciado que permaneceu constante ao

longo dos anos, e deu origem a várias interveções de peso nos anos vindouros, como o PAC 1

e 2. 49

Dentre os elementos enunciados neste plano de 2003, se diferenciava do governo ante-

cedente, a associação da “Produção e desenvolvimento” à “Integração Nacional” (Lula da

Silva, 2003c). No entanto, em seu detalhamento, percebem-se claras linhas de continuidade.

O tópico integração já era pensado/dividido em partes. A matéria é tratada em subtópicos

específicos sobre irrigação, determinadas regiões e instrumentos regionais prioritários de

desenvolvimento (da Amazônia, Nordeste e Centro-Oeste)(Lula da Silva, op. cit., p. 169-179).

No GF foram criados dois órgãos supraministeriais: a Câmara de Políticas de Integração

Nacional e Desenvolvimento Regional do Conselho de Governo e o CDES (abordado na seção

3.3).

49 Os primeiros enunciados não se concretizaram ou de forma deveras incipiente, mesmo em termos regionais,
como hoje sabemos; já a melhoria infraestrutura, se concretizou (ou tentou fazê-lo) em várias intervenções
vindouras como, por exemplo, o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB), o Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC) I e II, o Plano Nacional de Logística e Transportes (PNLT), o Plano Nacional
de Logística Portuária (PNLP) que, por diversas razões, também não conseguiram se estabelecer para além
de certo patamar; ainda bastante longínquo do desejado, seja da perspectiva das pessoas (passageiros), seja
da perspectiva das mercadorias, expressas nas reinvidcaçãoes da Confederação Nacional da Agricultura e
Pecuária, da bancada ruralista e afins.
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O MI, em 2003, ocupava-se com a PNOT, mas também com o andamento dos trabalhos na

PNDR, com a recriação das Superintendências Regionais e com a continuidade de programas

como o Programa de Desenvolvimento Integrado e Sustentável de Mesorregiões Diferencia-

das (PROMESO)(veja seção 3.3). O Ministério do Desenvolvimento Agrário lançava o II Plano

Nacional de Reforma Agrária (PNRA), o Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável

de Territórios Rurais (PRONAT) e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Fa-

miliar (PRONAF) reformulados. Esse ministério e o do Abastecimento, Agricultura e Pecuária,

lançam seus respectivos Planos Safra 2004-2005.50 O Ministério das Cidades lançara o Política

Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU) (2004); o MPOG - local onde essa diversidade

de visões se confrontariam em acirradas reuniões em torno do futuro Plano Plurianual (PPA)

2004-2007) - estava, simultaneamente em um grupo interministerial que trabalhava uma

Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE) (2004); O MME preocupava-se

com o Pré-Sal, com as hidrelétricas e com as energias alternativas. E assim por diante.51

Apreende-se, portanto, que ao contrário do enunciado, o Governo Lula, em seus pri-

mórdios, não teve um só plano de desenvolvimento. Foram várias as propostas. O discurso,

apesar de homogêneo, ocultava toda sorte de interesses que estavam presentes na socie-

dade, e consequentemente, no interior da administração pública. O momento de embate

e de articulação ocorre no quesito orçamentário, durante a formulação do futuro PPA, que

segundo depoimentos, foi o momento e foi o objeto em relação ao qual todas essas tensões e

conflitos de interesse entre os ministérios estiveram mais visíveis. O resultado desse jogo de

forças e de interesses, da mesma forma que o consenso de “crescimento competitivo, porém

com inclusão” está cristalizado naquele PPA (2004-2007).Assim como, de forma discursiva,

expressa seu codinome: “Plano Brasil de Todos”.52

Na mensagem do presidente ao Congresso, dois anos depois, em 2005, nota-se ainda a

presença do espírito entusiasta, mas a natureza desse espírito era outra, diferente daquela de

2003. O projeto de Brasil estava mais claro, mais decidido. Várias intervenções, para um lado e

50 Sobretudo via Crédito Rural e Programação e Aplicação de Recursos Programa Nacional de Apoio ao Médio
Produtor Rural (PRONAMP). Para um panorama dos investimentos federais nos Planos Safra entre 2002 e
2014 ver (BRASIL.MAPA, 2014, p. 5-6)

51 Conforme publicação da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI, 2016, p. 21-28), este
plano representava a proposta de retomada da política industrial na agenda federal, de forma moderna
abrangente e inovadora, incluindo setores de pesquisa e alta tecnologia. As bases da política industrial do
Governo Lula foram divulgadas em junho de 2003 através do texto Roteiro para Agenda de Desenvolvimento
(trabalho de um Grupo Interministerial sobre a Agenda de Desenvolvimento, sob a direção da Secretaria de
Política Econômica do Ministério da Fazenda, subordinado à Câmara de Política Econômica da Casa Civil
da Presidência da República). Em novembro de 2003, um Grupo de Trabalho específico começa a se reunir
com dirigentes do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), do Ministério da Fazenda e da Casa
Civil para produzir o documento intitulado Diretrizes de PITCE; divulgada em março de 2004. Conforme
(FILHA; DEANDRADE, sd, p. 331) essa política requereu a ’remontagem da estrutura para permitir a volta da
política industrial ao Brasil, em função da postura adotada pelos governos dos anos 1990 que ressaltava as
desvantagens dessa política, mas sobretudo porque grande parte do amplo arcabouço jurídico-institucional
da época dos planos de desenvolvimento - da ditadura - tinha sido destruída.

52 Enunciado presente em seu discurso de posse, após a reeleição em 2006: ’ [. . .] Governar para todos é meu
caminho [. . .] ’ (Lula da Silva, 2007). Também na proposta do ’novo modelo de desenvolvimento’, descrita em
2003 (Lula da Silva, 2003d, p. 16).
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para outro dos espectros sociais, já haviam tomado seu curso. Algumas já em implementação,

outras já paralisadas ou já abandonadas. Algumas começavam a ser avistadas, concebidas.

Outras de peso estavam sendo lançadas. Raras foram as intervenções que conseguiram

ser integradas, no mínimo, enquanto objetos de planejamento em nível interministerial.

Uma das exceções a esse quadro foi, a nosso ver, sintomático pela concepção e pelo grau

de implementação: o PNPB, lançado em 2005 pela então ministra Dilma Rousseff, cujo

enunciado dizia (Lula da Silva, 2005, p. 14-17).

Os dois anos que se passaram desde que assumi a Presidência da República [. . .]

O Brasil já é hoje um País diferente [. . .] Nos encontramos, atualmente, em um

momento virtuoso de nossa economia, combinando de forma criativa disciplina

fiscal e crescente solidez financeira com crescimento econômico, geração de

empregos, distribuição de renda e forte avanço das políticas sociais [. . .] Iniciamos,

assim, o ano de 2005 com a certeza de que podemos avançar ainda mais no

desenvolvimento econômico sustentado e no fortalecimento das políticas sociais

do Governo [. . .] Para isso, estamos convencidos de que continuaremos a contar –

como contamos nestes dois anos – com a ação independente, autônoma, firme

e responsável do Congresso Nacional. Um bom exemplo dessa atuação é a lei

das Parcerias Público-Privadas, aprovada no final do ano passado, que cria um

promissor mecanismo de financiamento de obras essenciais ao nosso modelo de

desenvolvimento. Nesse sentido, devo lembrar também a Reforma do Judiciário

[. . .] e a aprovação de novas regras de financiamento para o setor de habitação,

fundamentais para o nosso País, sem deixar de mencionar a Política Industrial, a

Lei de Inovação, o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel, entre outras

iniciativas [. . .] É disso que o nosso País precisa para avançar ainda mais nesse

novo ciclo de desenvolvimento sustentado com democracia e inclusão social que,

esperamos, vai perdurar por muitos e muitos anos.(Mensagem Presidencial ao

Congresso, 15/02/2005, (Lula da Silva, 2005, p. 14-17)

Não sabemos a que altura, da campanha ou do início do mandato, mas cremos que a

postura geral, tanto aquela tomada pelo Presidente quanto pelos envolvidos primeiro escalão

do poder executivo, foi a de um compromisso que procurava contemplar a todas as forças

sociais, o que para o Brasil já se alardeava em mérito e pode ser considerado uma conquista.

Todavia, com prioridades e em proporções que não alterariam o status quo.53

Por isso o pacto ou compromisso social. Havia prioridades, sociais e políticas, internas e

externas, claramente defendidas. Havia comprometimento com estratos sociais divergentes e

53 Diferenças no espírito do momento, assim como nas respectivas prioridades, podem ser captadas, por
exemplo com a comparação das mensagens presidenciais ao Congresso ao longo dos anos. Não investigamos
com profundidade, mas durante a pesquisa percebemos distinções que podem ser relevantes; por exemplo o
conteúdo e ordem de precedência das matérias nas mensagens de 2005 e 2006 Cf. Lula da Silva, 2005, Cf.
Lula da Silva, 2006.
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com a maioria de seu eleitorado, talvez por isso o excesso de concessões. Não só no tocante

ao Presidente - mas no interior de cada ministério, do aparato governamental, do partido

(PT) e da população - havia interesses distintos que foram habilmente conciliados.54 Essa

postura agradou a uns mais que a outros, porém decepcionou alguns de tal forma que a

base aliada do PT passou a sofrer grandes perdas, inclusive com saída de ministros há pouco

empossados. Quem não estava de acordo com a linha de conciliação, com a quantidade

e a qualidade de certos compromissos estabelecidos, enfim, com a perda da perspectiva

de mudança, abandonava o governo e o Partido dos Trabalhadores. Quem ficou, tentou

fazer o possível, dentro do que acreditava ser o melhor. Assim, formou-se, a nosso ver, um

governo marcado pela dualidade resultante da postura de compromisso que funcionou,

primordialmente, devido à conjuntura econômica favorável. E funcionou também devido à

capacidade de negociação do Presidente e de outras pessoas decisivas no processo; ao bônus

concedido por ser um partido não conservador e à capacidade de aceitação e à postura anti-

conflito presente na “cultura brasileira” de uma forma geral 55. Esse abafamento dos conflitos,

acabará perpassando a própria formulação da PNOT, como explicitado no capítulo 3; fato que

consideramos de fundamental importância não somente do ponto de vista do paradoxo em

sua concepção, mas, também, do ponto de vista social. Perde-se, ou talvez seja mais correto

dizer, foi bloqueada e interrompida, uma chance única até então na história do país de

nomear e explicitar os inúmeros conflitos sociais - e portanto espaciais - envolvidos no trato

do espaço nacional no caso de um país como o Brasil e deste com os países sul-americanos.

Desse quadro pré-existente, destaca-se um desdobramento conjuntural dessa configu-

ração social: a necessidade de coalizão partidária. A coalizão feita entre o PT e o PMDB,

continha, em si, claramente o embrião a favor de conservar o status quo existente, portanto

mais um elemento atuando contra as reformas pretendidas. Em outras palavras, a coalizão

de campanha reforçaria pela configuração do Congresso e do Senado. Com isso, o Estado,

constituíra-se num balaio de interesses conflitantes, que, certamente exerceu fortes efeitos

sobre a concepção da opção de desenvolvimento adotada. Somavam-se a esses fatores con-

junturais, toda uma série de outros elementos e mecanismos estruturais, como a tradição

intragovernamental consolidada durante seculos de jogos de poder entre os ministérios,

entre suas secretarias, entre os Estados e Municípios, entre os nichos eleitorais, assim como

o dilema precípuo entre a matriz produtiva agrícola ou industrial do país 56. Todo esse con-

junto de interesses conflitantes, e em termos de tradição e representatividade no Estado

era predominantemente a favor da continuidade, contribuía assim, como percebido anos

depois: de um lado para apoiar e operacionalizar as políticas antagônicas às reformas, de

54 Ao pé da letra, o compromisso de redução da pobreza e das desigualdades regionais assumido durante à
campanha, foi, após as eleições, denominado ’Compromisso Social’, primeiramente voltado ao alívio da
miséria e da fome. Literalmente:”O Governo assumiu o compromisso de erradicar a fome por meio de ações
integradas que aliviem as condições de miséria”.Cf. Lula da Silva, 2003a.

55 E de abafamento dos conflitos, como apontado por Chauí (CHAUI, 2013, p. 13).
56 Sobre a luta em torno da industrialização do Brasil, nos tempos do Brasil Imperial, ver Nícia Vilela Luz (LUZ,

(1961)1978).
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conservadorismo, de outro operava o bloqueio das reformas mais audaciosas.

O referido pacto socia definiria, também, a combinação sui generis de duas linhas interven-

tivas: de ’um Estado em favor dos pobres’, pequenos e médios produtores e - simultaneamente

- em favor dos interesses tradicionalmente hegemônicos no país.

Vale assinalar que o apelo a um amplo pacto social tinha sua razão de ser. Um posici-

onamento unilateral para um lado ou para o outro teria, naquele momento inicial gerado

consequências políticas imprevisíveis, mas muito provavelmente, teria forjado um impea-

chment do presidente. Um pacto social, parece ter sido a única opção que restou diante de

tal quadro político-social. Era condizente com o eleitorado, com o espírito democrático e,

não menos, com o que é chamado de presidencialismo de coalizão. Com os questionáveis

pactos partidários que possibilitaram sua eleição, em especial com o PMDB, o Governo Lula

colocara também-seu adversário no governo 57.

Nessa interpretação do contexto, a tentativa da PNOT é vista como parte do processo

social que estava em curso. Tanto seu surgimento quanto seu abandono faziam parte de

um mesmo processo. Constatamos que havia, no momento em foco, uma sinergia de vá-

rios fatores que confluíram para o lançamento da PNOT. Da mesma forma, poucos anos

depois, essa conjuntura inicial favorável havia se dissipado, pois se alteraram as forças intra

e extragovernamentais o que teve como consequência um planejamento desarticulado e

pontual. Ao final do primeiro mandato de Lula, a janela de entusiasmo e a possibilidade de

alterações mais profundas e até mesmo de propostas mais ousadas havia se esvaído. A partir

de então, o desaparecimento da PNOT da pauta governamental só vem se somar a outras

intervenções pensadas nos anos iniciais, que também foram bloqueadas ou abandonadas.

Ele representa, no entanto, o momento visível do abandono de um planejamento mais macro

e da visão sistêmica. Passam assim, mais uma vez, a predominar as políticas avulsas, focadas

em determinadas temáticas e porções do território. As atenções e esforços se concentram

nas políticas chamadas setoriais e sociais 58. Em termos de planejamento, o espaço nacional

como um todo, foi novamente preterido.

1.2 Contexto Ideológico do Planejamento
Como entendemos, o neoliberalismo é o contexto ideológico do mundo do capital desde

o final do século vinte. Assim, ainda que da unanimidade de sua aceitação original a sua

crítica não tivesse passado mais que uma década, e mesmo que alguns de seus princípios e

57 Esse aspecto se revelaria de forma límpida, 12 anos depois, culminando no Impeachment da então Presi-
dente Dilma Rousseff em 2016.

58 Nesta ordem de precedência. Dentro das setoriais, a infraestrutura, sobretudo energética e transportes
(leia-se de cargas), também nessa ordem de precedência foram anunciadas e descritas nas mensagens
presidenciais (Lula da Silva, 2005); (Lula da Silva, 2006); mas foram aprovadas pelo Congresso e concretizadas
de forma prioritária no planejamento; priorização que se constata naquilo que foi implementado, mesmo
que de forma insatisfatória. Para um panorama das ações e investimentos, no âmbito federal, ver balanço
oficial do Governo Lula 2003-2010 em (Governo Federal, 2010).
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noções tenham sido repudiados, outros, essenciais, apenas se atualizaram, permanecendo

incontestes em sua essência. É o que se verifica, entre outros, no campo do planejamento,

cujos pressupostos, conceitos e categorias moldam uma prática peculiar de grande alcance

geográfico, campo em que se inclui também o Brasil.

Essa interpretação é certamente polêmica, porém vários indícios encontrados nesta pes-

quisa avalizam sua pertinência.59 Entendemos, de fato, que uma ampla gama de elementos

tributários da doutrina e da retórica neoliberais está solidamente fincada -também - no

planejamento brasileiro contemporâneo. Tais elementos não são meras analogias fortuitas.

São constitutivas do paradigma ideológico em vigor. Retiradas as camadas discursivas que os

encobrem, permitem identificar os mesmos objetos e as mesmas abordagens presentes em

seu nascedouro. Seguem dois exemplos.

1 Eixos de desenvolvimento
Trata-se de campos privilegiados para a promoção de práticas econômicas julgadas es-

tratégicas para a acumulação. Configuram conjuntos temáticos demandando tratamentos

peculiares, ajustados à natureza de cada um desses entes, ou melhor, ajustados aos papéis

que os mesmos deverão desempenhar. Comandam, por isso, ações pontuais, localizadas,

em grande medida obras de infra-estrutura indiferentes aos contextos nacionais e locais e

às estruturas político-administrativas sociais e ambientais em que se inserem, ou as quais

perpassam.

Nos anos de 1990, tanto o planejamento do desenvolvimento brasileiro quanto a in-

tegração do país e do Continente foram atrelados a unidades geográficas - ou geográfico-

estratégicas - dessa natureza. No âmbito nacional, os Eixo Nacional de Desenvolvimento e

Integraçãos (ENIDs) dos planos Brasil em Ação e Avança Brasil (1996-2002); no âmbito conti-

nental, os Eixo de Integração e Desenvolvimentos (EIDs), concebidos no escopo da Iniciativa

para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA) (2000). Com a mudança

de governo, apesar do descrédito e das críticas contundentes ao modo de intervir estatal pre-

cedente, a atuação através desses eixos permaneceu como a prática predominante, valendo

tanto para o planejamento, quanto para a alocação de recursos, bem como para as formas de

implantação de políticas. É o que ocorre, por exemplo, com o Programa Quadrienal Programa

de Aceleração do Crescimento (PAC) (I e II, 2007-2010 e 2011-2014). O PAC é estruturado se-

gundo três eixos temáticos, a saber: (1) Infraestrutura logística; (2) Infraestrutura energética; e

(3) Infraestrutura social e urbana. Cada um deles dividido em sub-eixos.(BRASIL.MPOG, 2017)

A pesquisa constatou que, da mesma forma que os vetores logísticos e o apelo à multimodali-

dade já estavam presentes nos projetos dos ENIDs (Cf.(GARTENKRAUT, 2002), a ‘Logística’ foi

eixo temático de grande relevância na Política Nacional de Ordenamento Territorial (PNOT),

no PAC foi desenvolvida e implementado conjuntamente com o Plano Nacional de Logística e

59 A esse repeito veja seção 3.5 ’Um novo Ideário Territorial?’.
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Transportes (PNLT) (2007), com o Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP) (2012-atual).

Similarmente, no Eixo Social e Urbano ancora-se, entre outros, o programa Programa Minha

Casa Minha Vida (MCMV).

Apesar da alusão central ter se deslocado de desenvolvimento para ’Aceleração do Cres-

cimento’, o modo de intervir estatal do governo anterior, apesar do descrédito e das críticas

contundentes, prosseguiu e ainda é predominante em termos de planejamento, recursos e

grau de implementação. O Programa Quadrienal PAC (I e II, 2007-2010 e 2011-2014) repre-

senta, a nosso ver, um dos exemplos da continuidade do mesmo modelo de planejamento,

e aquele que é concretizado. Trata-se, portanto, de um planejamento nacional; um forte

ordenador do espaço nacional; um dos mais determinantes para sua reconfiguração. A título

de exemplo, seguem ilustrações dos principais investimentos previstos no Plano Avança Brasil

em 2000 (1999-2002) e das obras concluídas, do ’Eixo -Transportes’, pelo PAC II em 2015.
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Figura 16 – Fonte: Thery e Mello - Atlas Brasil, 2008, p. 268 (THÉRY; MELLO-THÉRY, 2008).
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Figura 17 – Obras de Rodovias, Ferrovias e Hidrovias concluídas pelo PAC II em 2015. Fonte: PAC -
Balanço Obras Concluídas (BRASIL.MP, 2015, p. 52).
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Os Eixos IIRSA (2000-2010) ainda estão em vigor. Ainda é um modelo de planejamento

que, atualizado, é o único plano supranacional concebido consensualmente entre os 12 países

sul-americanos. Os Eixos sul-americanos e as respectivas ’Carteira de Projetos’ foram revistos

e atualizados no âmbito da IIRSA e Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento

(COSIPLAN) (2009-2015).60 Eixos IIRSA em 2000:

Figura 18 – Eixos IIRSA, 2000. Destaca-se que em 2003, já havia o Eixo Interoceânico (verde claro), que
previa um corredor bi-oceânico na porção central do continente. Fonte: IIRSA COSIPLAN,
2010, p. 19.(UNASUL.IIRSA, 2010).

60 Ver Agenda Projetos consensuada em 2005-2010 em(UNASUL.COSIPLAN, 2010)
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Figura 19 – Eixos IIRSA em 2015. Sua área de influência ocupa a totalidade do continente. Fonte: IIRSA
COSIPLAN, 2015, p. 30 (centro) e 238 (laterais)(UNASUL.COSIPLAN, 2015); montagem da
autora.

Figura 20 – Eixos IIRSA-COSIPLAN - Projetos Prioritários, Agenda de Projetos Prioritários consensuada
2004-2015. Fonte: IIRSA COSIPLAN, 2010,p. 64 (UNASUL.IIRSA, 2010).
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2 Os Planos PluriAnuais
O segundo exemplo: os Planos PluriAnuais de 1999-2003 e 2004-2007 e o enunciado que

os acompanhava.

Os Plano Plurianuals (PPAs) são fruto de um modelo de planejamento concebido no

bojo da ascensão neoliberal, e adotado no Brasil a partir da década de 1990. Muito simpli-

ficadamente, trata-se da importação para o âmbito do planejamento estatal de princípios

norteadores e de procedimentos práticos, de organizações de natureza empresarial, erigindo-

se, com eles, a competência organizacional e a gestão eficiente 61 dos insumos mobilizados, os

fatores primordiais do sucesso almejado. Os PPAs, a partir de 2003, incorporam a atualização

desse modelo, já presente no enunciado dos anos 90, mas àquela época não implementada: a

participação social.

O então Ministro do Planejamento, ao apresentar o Projeto dos Eixos em Sessão da

Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), no ano de 2000 disse que:

É exatamente a reforma do Estado que tem sido encaminhada e conduzida pelo

governo Fernando Henrique com todo apoio do Congresso, onde se direciona os

recursos públicos em particular para a área social, para a educação, para a saúde,

para a assistência social. Com essa reforma poderemos complementar o processo

de estabilização e de crescimento, dando condições de diminuir a desigualdade

entre as pessoas e entre as diversas regiões do pais. (Martus Tavares apud MP,

2000 (TAVARES, 2000)

Não se faz uma mudança desse porte sem planejamento. O PPA 2004-2007 (Plano

Brasil de Todos) foi construído para mudar o Brasil. Inaugura um modelo de

desenvolvimento de longo prazo, para muito além de 2007, destinado a promover

profundas transformações estruturais na sociedade brasileira. É a peça-chave do

planejamento social e econômico do Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da

Silva.(BRASIL.MPOG, 2003, p. 13)

O Projeto de Desenvolvimento de longo prazo do Governo Lula foi amplamente debatido

e pactuado no Projeto de Lei do PPA de 2004-2007 , cuja estratégia que iria reger “a definição

dos programas prioritários na área social, dos programas de investimento em infra-estrutura

e em setores geradores das divisas necessárias à sustentação do crescimento com estabilidade

macroeconômica e de todos os demais programas e ações do Governo”. (PPA 2004-2007,

Volume I, Anexo I, 2003 (BRASIL.MPOG, 2003, p. 19)).

61 Embora referindo-se às Universidades brasileiras, Marilena Chauí fundamenta e diferencia a padronização
operada pela doutrina neoliberal no trato de ’qualquer prática social’ como uma organização operacional
guiada por valores empresariais. Aula Magna: ’Contra a Universidade Operacional’ (CHAUI, 2014).
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Com esse pacto ou compromisso social o Governo Lula não conseguiria dar início ao

rompimento dos dilemas e conflitos históricos. Pois no conjunto econômico e social, o

consenso possível continha numerosas -e decisivas - restrições à mudança enunciada. Se

de um lado atendia a certos grupos e interesses sociais com ações em áreas de intervenção

anteriormente preteridos pelo Estado brasileiro, de outro, mantinha numerosos interesses e

setores já secularmente privilegiados.

Guardadas as devidas diferenças, o que significa a persistência deste legado secular pode

ser melhor captada em uma perspectiva histórica. À época da abolição da escravidão no Brasil,

quando esteve em questão a chance de uma transformação social muito mais profunda62, os

interesses da classe dominante então vigentes, souberam articular-se e manter-se hegemô-

nicos. O caráter sui generis da combinação e adaptação brasileira, nos campos prático e

ideológico, pode ser captada com toda clareza na seguinte citação:

É sabido que a emancipação política do Brasil, embora integrasse a transição

para a nova ordem do capital, teve caráter conservador. As conquistas liberais da

Independência alteravam o processo político de cúpula e redefiniam as relações

estrangeiras, mas não chegavam ao complexo sócio econômico gerado pela ex-

ploração colonial, que ficava intacto [...] Noutras palavras o senhor e o escravo, o

latifúndio e os dependentes, o tráfico negreiro e a monocultura de exportação

permaneciam iguais em contexto local e mundial transformados.

No que diz respeito ao ideário liberal, encontraremos uma variação de apreci-

ações correlata. Necessário à organização e à identidade do novo Estado e das

elites, ele representava progresso. Por outro lado, não expressava nada das re-

lações de trabalho efetivas, as quais recusa ou desconhece por princípio, sem

prejuízo de conviver familiarmente com elas. Daí um funcionamento especial [...]

que lhe imprime um quê gratuito, incongruente e iníquo. Essa complementarie-

dade entre instituições burguesas e coloniais esteve na nacionalidade e até hoje

não desapareceu por completo. [...] A face drástica da situação encontrava-se

no tráfico negreiro [...] um imenso empreendimento ilícito - a que entretanto se

prendia o andamento normal dos negócios brasileiros, que ficavam associados à

contravenção [...] quando se negociava o reconhecimento diplomático da Inde-

pendência, obtinha legitimidade externa mediante promessas abolicionistas, e a

interna mediante garantias à continuidade da escravidão. (SCHWARZ, (1990)2000,

p.25-26;27-28)

Visto sob esse prisma histórico, o pacto social, atenuava (e postergava) a colisão de

interesses, pois apostava na premissa de uma possível conciliação dos mesmos:

62 A nosso ver, melhor e amplamente interpretada, assim como a passagem da Monarquia à República por
Emília Viotti em (COSTA, 1981)(COSTA, 1982)(COSTA, 1994).
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Brasil possui todos os elementos necessários para o crescimento do PIB a taxas

superiores a 4% ao ano: uma força de trabalho ampla, disposta a enfrentar os

desafios das novas tecnologias, recursos naturais abundantes e profissionais

qualificados em todas as áreas de conhecimento, um dos maiores mercados poten-

ciais do mundo, um empresariado empreendedor e capaz de competir em qualquer

mercado, desde que dotado de condições para enfrentar a concorrência, e uma base

produtiva ampla, diversificada e competitiva em inúmeros setores. Para o cresci-

mento sustentado se transformar em realidade falta articular essas forças, que

estão dispersas há anos, e orientá-las para um projeto de desenvolvimento.(Op.

Cit, p. 20), grifo nosso.

Processava assim, a nosso ver, a união de propósitos e valores antagônicos como: a com-

petitividade e a equidade. Relembrando Tânia Bacelar quando disse que: “Não existe palavra

mais antagônica ao capitalismo do que solidariedade” (BACELAR, 2010, p. 28): não há algo

mais antagônico à equidade que a competitividade. Sob essa perspectiva de desenvolvimento

com equidade, foi possível velar continuidades essenciais à reprodução social existente.

Seria possível parafrasear, hoje, aquilo que Emília Viotti escreveu sobre os limites do

liberalismo no Brasil, referindo-se ao Brasil de quase dois séculos atrás: “defendia-se, desta

maneira, o princípio do livre Mercado, da livre empresa, do capital estrangeiro, do grande

capital e, ao mesmo tempo, afirmava-se a vocação agrária da nossa economia”.(COSTA, 1981,

p. 81)

A secular matriz produtiva agro-mineral voltada para exportação foi mantida - e em

muito ampliada- em um contexto enunciado como sendo de mudança estrutural. Ao invés

de mudanças estruturais, resulta em um reformismo modesto que não confronta a ordem

estabelecida.63 Ao invés da reforma fundiária, tem-se o recrudescimento dos subsídios ao

chamado agromineronegócio destinado à exportação, como também, à agricultura familiar

para o sustento alimentar do mercado interno. Ao invés de reforma tributária tem-se reforma

dos portos e aeroportos. Quando se contrapõe as prioridades enunciadas às implementadas,

ou seja, à que prática estatal esse discurso correspondeu, o quadro de predominância da

continuidade se revela; neste período com mais clareza que nos anteriores. Esse quadro

contraditório entre discurso e prática estatal ganha ainda mais clareza quando se compara

a importância adquirida pelo setor agrícola no período investigado em relação a outros

setores e outras relações de produção, como testemunham os avanços das fronteiras agrícola

e industrial-tecnológica no Brasil contemporâneo.

Á guisa de conclusão e reflexão, as palavras de Lula, ao ser reeleito Presidente para o

mandato presidencial de 2007 a 2011:

63 Posteriormente, muitas das medidas mais radicais foram vetadas. Por exemplo, a distribuição de terra para
milhões de brasileiros (Colocada no preferido projeto como ’Desafio 11’).(Cf. BRASIL.Casa Civil, 2004).
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[. . .] É igual e diferente o Brasil; é igual e diferente o mundo; e, eu, sou também

igual e diferente. Sou igual naquilo que mais prezo: no profundo compromisso

com o povo e com meu país. Sou diferente na consciência madura do que posso

e do que não posso, no pleno conhecimento dos limites. Sou igual no ímpeto e

na coragem de fazer. Sou diferente na experiência acumulada na difícil arte de

governar [. . .]

Minhas Senhoras e meus Senhores, O Brasil não pode continuar como uma fera

presa numa rede de aço invisível –debatendo-se, exaurindo-se, sem enxergar a

teia que o aprisiona.(Discurso de Posse, 2007 apud Folha de SP, 01/01/2007 (Lula

da Silva, 2007)





CAPÍTULO 2
Arqueologia da PNOT

Figura 21 – Capa dos Documentos Temáticos do Documento Base. Fonte: MI-CDS-UnB-ABIPTI-IICA,
junho de 2006
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Introdução
Há muito tempo que o país sonha com o momento de poder

pensar novamente, com determinação, em seu

desenvolvimento [. . .] Preparar o terreno para a edificação de

um novo período histórico afirmar-se [. . .] na tarefa de mudar

a orientação herdada dos governos anteriores e recolocar, no

rumo correto, o projeto de Nação que almejamos nesta

entrada do Século XXI.

Ministro Ciro Gomes apud MI-PNDR, 2005,p.4

A Política Nacional de Ordenamento Territorial (PNOT) foi uma política peculiar, lançada

em um momento igualmente peculiar. Ela marca uma tentativa de reviravolta na concep-

ção, argumentação e prática de planejamento no Brasil. Anunciava a introdução de um

planejamento estatal inovador, integrador, de longo prazo, na escala nacional com tangentes

continentais; no qual o território estaria associado a um projeto de nação e a um projeto de

desenvolvimento nacional inclusivo e sustentável, eleito pela sociedade.1

A citação acima, embora seja de uma outra política, a Política Nacional de Desenvolvi-

mento Regional (PNDR), retrata bem o espírito do momento no qual a PNOT surgiu. Espírito

de entusiasmo oriundo de um momento especial, no qual parecia ser possível mudar o país e

mudar o planejamento rumo a um outro Brasil. É nesse contexto de expectativa de mudança,

de redesenho do Brasil, de contribuição para essa mudança para um Brasil melhor, que -

dentre várias outras políticas - surge a PNOT.

A PNOT espelha, essa vontade. A intenção de dar uma guinada na maneira de planejar o

país e em sua configuração espacial como um todo. Ela representa ainda a tentativa de incor-

poração de um novo modo de planejar como faziam os países considerados mais avançados:

um planejamento integrado, transversal- aos entes federativos, às escalas e às temáticas - e

participativo que incorpora a escuta às chamadas demandas de outras camadas sociais dire-

tamente afetadas pelas futuras intervenções. A PNOT representa, portanto, a tentativa de uma

política pensada como macro política nacional, ’anti-fragmentação’, abrangente e agregadora,

que não foi implementada. Foi abandonada, antes mesmo de ser institucionalizada.

Juntamente com a PNDR e o Plano de Desenvolvimento da Amazônia Sustentável (PAS),

a PNOT foi uma das primeiras a ser concebida no primeiro ano do Governo do Presidente

Lula, pela Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Regional (SDR)2 do Ministério da

1 (BRASIL.MI-IICA, 2005, p. 2), (BRASIL.MI-SDR, 2006n, p. 189), (BRASIL.MI-SDR, 2006b, p. 19).
2 Também abreviada de SPDR. A SDR (ou SPDR) foi extinta em 2011, fusionada na criação da nova Secretaria

de Políticas Regionais (SPR), no âmbito da reforma regimental daquele ministério no primeiro mandato do
Governo Dilma (2011). À época do surgimento da PNOT, Tânia de Araújo Bacelar era Secretária de Políticas
de Desenvolvimento Regional - SDR (2003); sucedida por Antônio Carlos Filgueira Galvão (até março de
2006). Galvão foi sucedido por Maurício Teixeira Rodrigues, e esse por Henrique Villa da Costa Ferreira.
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Integração (MI). Foram pensadas como um caminho para mudar a configuração espacial e

social do Brasil rumo a um país menos desigual, mais justo e desenvolvido. Acreditava-se que

o momento seria propício para tal feito, e investiu-se na tentativa de realizá-lo.

Especialmente naquele momento inicial - o ano de 2003 - a possibilidade de renovação

do planejamento parecia ter as condições ideais. No caso da Secretaria de Políticas de De-

senvolvimento Regional (SDR) do Ministério da Integração Nacional (MI), uma sinergia de

fatores nacionais se somava à presença de Tânia Bacelar e Antônio Carlos Galvão 3 à frente da

Diretoria dessa Secretaria.

Todo um corpo técnico, dentro e fora do MI, vivia um momento de motivação e de crença

que agora teria chegado, finalmente, a chance de mudar os rumos do desenvolvimento e

do planejamento no Brasil. Naquele momento inicial, investiam-se os esforços e recursos

possíveis, simultaneamente, em três grandes projetos: a reformulação da Política de Desen-

volvimento Regional (PNDR), a concepção de um Plano Amazônia Sustentável (PAS) e uma

macro política chamada PNOT.

No caso da PNOT, a tentativa foi emplacar uma política para o (re)ordenamento do

espaço nacional e suas conexões com os países do continente sul-americano. A intenção era

modificar e articular o planejamento como um todo; tentar impulsionar o desenvolvimento

de uma forma integrada, a longo prazo; agregar os inúmeros planos e instrumentos de

ordenamento territorial (OT) existentes; de forma gradual, ou seja, paralelamente às demais

inciativas.

Essa tentativa de uma pnot foi iniciada em 2003 pelo MI, dentro da SDR. Esta Secretaria 4

buscou colocar em andamento duas políticas nacionais inéditas no Brasil: a PNOT e a PNDR.

Foram colocadas em curso, concomitantemente, duas políticas nacionais distintas, em tese

complementares, mas não necessariamente em pé de igualdade e complementariedade, pois

logo iriam disputar recursos e apoio político. Essa paralelidade inicial, existente na SDR, vai

sendo corroída a cada ano e culmina com o abandono da PNOT no início de 2009. A partir de

então, os esforços e recursos desse ministério, assim como os olhares da academia passam

a se concentrar na PNDR, entre outras. A PNOT é subitamente esquecida e volta a ser uma

espécie de utopia interrompida; atropelada pelas forças da continuidade, no âmbito nacional,

que lhe impuseram uma série de empecilhos. Empecilhos esses que, em breve, recairiam

também sobre a PNDR.

Durante a formulação da PNOT, os Ministros da Integração Nacional foram: Ciro Ferreira Gomes (janeiro
2003 até março 2006); Pedro Brito Nascimento (de março 2006 a abril 2007); Geddel Vieira Lima (até março
2010).

3 Ambos expoentes acadêmicos com vasta experiência na área de planejamento urbano e regional no Brasil.
Foram pessoas-chave para o surgimento e desenvolvimento da PNDR e da PNOT (respectivamente).

4 Os dados levantados, indicam que, nesse momento inicial, a outra Secretaria, a de Programas Regionais
(SPR), o “outro braço” na estrutura da SDR, ainda seguia os programas de Mesorregiões advindos do governo
anterior, porém, nos anos vindouros, lançaria novos Programas Mesorregionais e Sub-Regionais; e entraria
em curso com o processo de maior articulação dessas ações com a PNDR.(Veja seção 3.3)
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As entrevistas – integrantes desta pesquisa -, com participantes e colaboradores na tra-

jetória da PNOT, demonstraram que sua falta é sentida, tal como a falta do debate intra e

extragovernamental que acompanhou aqueles anos iniciais. Demonstraram também, que há

interpretações distintas sobre o quando a PNOT teria sido paralisada e, mais ainda, sobre os

porquês da PNOT ter sido abandonada. Abordaremos esse aspecto mais a frente. No entanto,

constatamos que oficialmente a PNOT ainda sobrevive na legislação; como meta nos Planos-

PluriAnuais e nos Relatórios de Gestão da SDR. Tal legislação - desde sua paralisação, até os

dias atuais - menciona que a SDR deve promover planos de ordenamento territorial, ou que

irá se ocupar com a PNOT nos próximos anos, fato que até hoje não ocorreu.(Assunto tratado

nos Tópicos 3.4 e 2.1.7)

A trajetória dessa política, dessa tentativa de ordenamento territorial, do surgimento da

ideia de uma PNOT para o Brasil ao abandono da mesma, é o que procuramos registrar,

interpretar e discutir neste capítulo. Os subtópicos abordam os momentos mais significativos

tanto para o registro quanto para análise da PNOT. Optamos por iniciar com um panorama da

trajetória, da cronolgia, para depois abordarmos as fases relevantes de forma mais detalhada.

Arqueologia da PNOT
Diferentemente de suas contemporâneas, a PNOT foi pouco ou quase nada documentada e

o que foi documentado não é de acesso público, à exceção das poucas publicações oficiais

e acadêmicas relativas a ela. Sendo assim, o trabalho de reconstrução de sua trajetória foi

bastante complexo, por vezes fragmentado, uma vez que se precisou desvelar sucessivas

camadas documentais e ideológicas, bem como resgatar depoimentos encobertos pelos mais

de dez anos que se passaram. Os tópicos seguintes contém o que foi possível reconstruir 5, em

sua grande maioria, graças à memória e às preciosas contribuições dos entrevistados 6. Seus

depoimentos foram complementados por informações obtidas em fontes bibliográficas, como

documentos do Ministério da Integração Nacional (MI), textos sobre outras políticas desse e

de outros ministérios, de outras entidades como o Instituto Interamericano de Cooperação

para a Agricultura (IICA) e artigos de autores avulsos que mencionaram ou abordaram a

PNOT, referenciados ao longo do capítulo.

Antes de iniciar, convém salientar dois aspectos referentes à PNOT. Em primeiro lugar: a

PNOT não foi implementada. Em segundo, uma observação no sentido de desfazer um mal

entendido: o Documento-Base, não é a PNOT, a política em si, mas sim um subsídio para

sua formulação. A PNOT foi formulada em um Projeto de Lei que, mesmo aprovado pelas

assessorias jurídicas dos ministérios integrantes, não foi enviado para votação no Congresso

Nacional. Após a aprovação jurídica, o Projeto de Lei “desaparece” no interior da Casa Civil.

5 Restaram ainda várias lacunas. Sobre datas, pessoas envolvidas e alguns documentos oficiais aos quais não
tivemos acesso, respectivamente apontadas ao longo do capítulo.

6 Veja nota 21.
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Um fim silencioso, para algo que começou de forma exatamente oposta.

Enquanto durou, a tentativa da PNOT correspondeu, na prática, ao esforço de pessoas

que por ela trabalharam, e se empenharam em sua coordenação; e outras, envolvidas como

participantes e colaboradores diretos em sua construção.

Dentro da SDR/MI, o ordenamento territorial era competência - e foi levado adiante - pela

Coordenação de Planejamento e Gestão Territorial (CGPT). Nela, e em outras subunidades

do ministério, equipes e grupos de trabalho envolvendo vários técnicos que apoiaram e

participaram da formulação da PNOT. Conforme nos foi possível levantar, pessoas-chave e

coordenadoras do projeto da PNOT, no MI, foram duas: Antônio Carlos Filgueira Galvão (do

surgimento em 2003 ao início de 2006) e Júlio Miragya daí até o final (de 2006 a 2009):

• Antônio C. F. Galvão foi coordenador e responsável pelo projeto da PNOT de seu início

até sua saída da SDR/MI (2003 a março de 2006);

• Na Oficina de Debate: Antônio C. F. Galvão foi o coordenador e responsável, e Henrique

Villa da Costa Ferreira seu coordenador técnico (Cf. BRASIL.MI-IICA, 2005, contracapa);

• Durante o Documento Base 7: Antônio C. F. Galvão é o coordenador e responsável pelo

Projeto dos Subsídios, e Júlio Miragaya o coordenador técnico; mudando, em alguma

altura8, quando a coordenação geral foi assumida por Júlio Miragaya até a finalização

do Documento Base e dos Seminários de Divulgação (de 2006 até final de 2007); ambos

assessorados por Henrique Villa;

• Na fase posterior, da formulação do Projeto de Lei da PNOT, o coordenador técnico

e executivo, incluindo os diálogos interministeriais, continuou sendo Júlio Miragaya

(2007-2009);

• Ao longo dessas fases, outros responsáveis técnicos e executivos aparecem nos respecti-

vos documentos oficiais, nos relatórios anuais de Gestão da SDR; outros não pudemos

reconstruir nesta pesquisa, exceto, no caso dos Anais da PNOT cuja equipe técnica

foi: Paulo Pitanga do Amparo, Jacques Salomon Crispim Soares Pinto e Maria José

Monteiro, além de Rosalvo Oliveira Jr., co-organizador da publicação. No Documento

Base, compunham a equipe técnica: Júlio Miragaya (coordenador técnico do projeto

pelo MI), Wilson Torres Filho, Francisco Bezerra Siqueira, Alberto Lourenço, Elaene

Leila de Oliveira Rocha; e são indicados como colaboradores por parte do MI: Antônio

Carlos Figueira Galvão, Rosalvo Oliveira Júnior, Alessandra D’ Aqui Velloso, Ronaldo

Vasconcelos e Maria José Monteiro (Cf. BRASIL.MI-SDR, 2006n, contracapa).

7 Cf. agregação de depoimentos dos entrevistados, que frisaram não lembrarem das datas ou não ter certeza
sobre as mesmas.

8 Supomos, mas não foi possível precisar se essa mudança coincidiu com a transição da etapa dos Documentos
Temáticos para o Documento Base, em abril de 2006.
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Principais colaboradores e participantes do setor acadêmico, nas etapas oficiais, foram

mencionados ao longo do capítulo, nas respectivas fases da PNOT. Dentre eles, destacam-se

os participantes da Oficina de Debate; das equipes do CDS-UnB e pareceristas (ver Anexo

B.4) no âmbito do Documento Base.

• Na Oficina de Debate (2003), os palestrantes e autores de textos nos Anais, foram:

Rogério Haesbaert; Aldomar Arnaldo Rückert; Antônio Carlos Robert Moraes (in me-

morian); Thereza Carvalho Santos; Wanderley Messias da Costa. Bertha K. Becker (in

memorian) foi a responsável pela síntese dos Anais; e Neli Aparecida de Mello-Théry,

coorganizadora da publicação (Cf. BRASIL.MI-IICA, 2005, contracapa);

• No Projeto dos Subsídios (2006), condensados no Documento Base, foram vários os

coordenadores. Na etapa dos seis Diagnósticos ou Temas: Marcel Bursztyn (coorde-

nador geral) pelo CDS-UnB e Antônio C. F. Galvão pela SDR/MI. Na etapa de síntese

e consolidação, futuro Documento-Base: Marcel Bursztyn (coordenador geral) e Bra-

silmar Ferreira Nunes (coordenador técnico in memorian) por parte do CDS-UnB e

Júlio Miragaya (coord. técnico) por parte da SDR/MI. Cada eixo temático, por sua vez,

possuía seu coordenador específico por parte do CDS-UnB, assim como um respon-

sável por parte da SDR/MI; e suas respectivas equipes de colaboradores e consultores.

Os coordenadores destes Temas, por parte do CDS-UnB e responsáveis técnicos na

SDR/MI foram, respectivamente: Tema 1 - Hervé Thery e Wilson Torres Filho; Tema 2

- Fernando Paiva Scardua e Maria José Monteiro; Tema 3 - Lúcia Cony Faria Cidade e

Alessandra D’Aqui Velloso; Tema 4 - Bertha Koiffmann Becker (in memorian) e Julio

Miragaya; Tema 5 - Neli Aparecida de Mello-Théry e Francisco Bezerra Siqueira; Tema 6

- Márcia Leuzinger e Jacques Salomon Crispim Soares Pinto. Cada Tema, envolveu inú-

meros outros pesquisadores e colaboradores; os membros das equipes encontram-se

nos respectivos Documentos Temáticos (no caso do Documento Base, ver Anexo B.2).

2.1 Trajetória da PNOT
Sua trajetória foi truncada e interrompida. Seu processo de formulação foi lento, isolado,

despriorizado e praticamente paralisado logo após a fase de divulgação e discussão oficial

da PNOT proposta. Por fim, ela desaparece no interior da máquina estatal. Essa trajetória

levanta hipóteses e indícios sobre sua viabilidade e sua aderência à realidade brasileira. No

entanto, fica explícito que a partir de um determinado momento, ela não contou mais com o

apoio político dos anos inciais. A reflexão necessária aqui é quanto as possíveis mudanças

de cenário entre os anos de 2003 e 2006. E, a indagação sobre qual era a viabilidade dessa

política que apesar de contar com vários fatores a seu favor, também esbarrou em outros

contrários desde seu nascedouro. Há que se ressaltar que desde o princípio, havia dificuldades

extrínsecas, mas também fragilidades intrínsecas a própria PNOT. Os passos dessa trajetória
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sintetizamos neste Tópico.

No dia 28 de maio de 2003, é promulgada a Lei no 10.683/2003, relacionada ao surgimento,

por vezes, como a institucionalização da PNOT 9. Independentemente da referida legislação,

emerge a ideia de uma PNOT para o Brasil, por inciativa de algumas pessoas atuantes na

Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Regional (SDR) naquele momento. Essa ideia

adveio de uma sinergia de fatores que criaram as condições para que isso ocorresse no

contexto internacional, continental e, sobretudo, nacional. Entre tais fatores encontram-se a

revisão do planejamento nacional e a conjuntura econômica e política no âmbito nacional. A

esses soma-se um corpo técnico e pessoal na composição dos cargos decisórios no Ministério

da Integração Nacional (MI) e na Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR).

Em função da referida confluência de fatores, em alguma altura de 2003, surge a ideia da

PNOT (Tópico 2.1.2). A ambição era modificar e articular o planejamento como um todo;

tentar impulsionar o desenvolvimento de uma forma integrada e a longo prazo; agregar

os inúmeros planos e instrumentos de Ordenamento Territorial (OT) existentes. A PNOT

deveria dialogar com as outras políticas, como o ambiental e o social; “[. . .] Seria uma maneira

de tentar calibrar esse diálogo” (Cf. GALVÃO, [30 set. 2016]); “transformar o planejamento

em algo mais importante [. . .] mais amplo, que tenha um olhar longínquo e integrado” (Op.

Cit.). Todavia, em torno dessa ideia, dessa vontade, rondavam uma série de questões, de

dificuldades intrínsecas e extrínsecas, de natureza operacional, teórica e institucional.

Uma das intrínsecas, é que a temática do ordenamento territorial, naquele formato de uma

PNOT, era tão nova no Brasil, que se resolveu começar por um debate, um brainstorming sobre

o tema. Neste ano, em 2003, é instituído na SDR, na Coordenação-Geral de Planejamento e

Gestão Territorial (CGPT), um Grupo de Trabalho que se responsabilizaria pelos trabalhos de

execução da PNOT. Provavelmente foi esse grupo que elaborou a Carta Convite 10 aos futuros

participantes da Oficina de Debate. Essa Oficina - realizada nos dias 13 e 14 de novembro de

2003, em Brasília, denominada Bases para uma Proposta de Política Nacional de Ordenamento

Territorial - PNOT - foi o primeiro passo visível na concretização de uma PNOT para o Brasil.

Foram dois dias de intenso debate entre cerca de 60 participantes, convidados do setor

acadêmico e governamental, ou instituições afiliadas a esse, como o Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE). Na Carta Convite para interessados na Oficina11, já aparecem

selecionadas algumas questões que, para o MI, seriam relevantes e deveriam ser tratadas em

uma PNOT para o Brasil, o que indica não só um trabalho anterior, mas um pré-entendimento

e um primeiro posicionamento das expectativas da SDR em relação à futura política de OT 12.

9 Questionamos essa vinculação (veja seção 3.4).
10 À qual não tivemos acesso. Sobre seu conteúdo, só encontramos menções no prefácio dos Anais da Oficina

de Debate (BRASIL.MI-IICA, 2005).
11 Participante da Oficina, ao ser perguntado sobre a razão de sua participação, relata que: No seu caso não

houve convite direto. “O pessoal do MI enviou um convite geral para várias universidades (não sei dizer
quantas nem quais). O email circulou em nossa universidade e eu entrei em contato manifestando vontade
de participar. Em seguida enviaram-me o convite, passagens e estadia em Brasília.”

12 Visíveis no apontamento dos temas que deveriam ser tratados na Oficina de Debate (2003)(veja seção 2.1.3),
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Para os participantes, o tema também não era familiar, tampouco consensual (veja seção

2.1.3). Estava-se diante de uma temática inovadora para o Brasil e, em grande parte, desco-

nhecida no Brasil. Começar-se por um debate neste formato indica a abertura do governo

para com a futura política e sua concepção. Foram convidados expoentes em Planejamento

Urbano e Regional do funcionalismo público e da academia. O convite (email-circular) foi

enviado a várias universidades brasileiras em busca de interessados em participar da Oficina;

o que indica que além da abertura, o intuito era de conceber a PNOT de forma cooperativa e

apoiada em conhecimento técnico-científico, advindo de profissionais brasileiros.

O OT tal como entendido contemporaneamente - e não mais como um Zoneamento

Ecológico Econômico (ZEE) ou como outros instrumentos em vigor – era um assunto tão

novo no Brasil, que mesmo o corpo técnico e acadêmico convidado, em sua maioria, não se

sentia seguro quanto ao tema. Conforme os Anais e depoimento de participante havia leituras

anteriores para alguns, mas nada aprofundado, muito menos para um caso como o Brasil.

A intenção da Oficina de Debate, pelo que apreendemos, era exatamente essa: uma aproxi-

mação do que seria o ordenamento territorial, contemporaneamente, quais os elementos,

temas e questões envolvidas mais relevantes para o caso do Brasil. Além disso, quais os meios

institucionais, orçamentários e administrativos necessários para implementação de uma

PNOT brasileira. Em suma, buscava-se saber o que uma PNOT envolvia, o que tangia, enfim,

o que ela poderia e deveria ter e conter. Como indicado na síntese do Debate, as questões

discutidas na Oficina tiveram como ponto de partida três indagações: “O que ordenar? Para

que ordenar? e Como ordenar?” (Becker apud MI-PNOT, 2005, p. 71-78).

Essa Oficina teve grande significado, não só porque inicia a concepção e a execução da

PNOT, na forma de uma reflexão sobre os temas e assuntos pertinentes; mas também, porque

desencadeia um processo de discussão no funcionalismo federal, sobretudo no MI e no

corpo acadêmico em torno do OT; de uma macropolítica nacional, com olhar continental.

Embora com menor prioridade, através da ideia da PNOT, essa perspectiva e suas temáticas

são introduzidas naquele momento na pauta federal do Brasil, e começam a ser atreladas a

inúmeras outras questões que já vinham pontuando o debate sobre o planejamento regional

e territorial, como testemunha a gigantesca produção bibliográfica da última década (2003-

2010). Eram questões de ordem conceitual, escalar, metodológica e instrumental em torno

do desenvolvimento do país e, concomitantemente, das questões fundiária, ambiental, de

integração com continente sul-americano, de integração daquilo que estava fragmentado -

porém restrito às políticas e instrumentos vigentes – e de como melhorá-los. A conjuntura

nacional e internacional eram favoráveis e fazem aflorar tal debate. Não só ele, mas aventar

uma mudança no desenho das políticas federais. Tratava-se de um momento de reflexão

e revisão no âmbito intragovernamental e acadêmico que marca, sobretudo, os anos do

primeiro mandado do Governo Lula.

assim como no futuro Documento-Base (2006)(seção 2.1.4).
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No ano seguinte, 2004, não há nenhuma atividade visível referente à PNOT. Parece ter

havido um hiato na sua execução. Todavia, ao longo de 2004 e até meados de 2005, ocorre no

âmbito da SPDR/SDR a tentativa de levar a PNOT adiante. Essa tentativa é concretizada na

morosa busca de propostas de universidades e pesquisadores para um documento técnico-

avaliativo que subsidiasse a futura política. Esse documento deveria diagnosticar o Brasil na

escala nacional, apontar questões e conceitos relevantes, assim como princípios e diretrizes

para a futura PNOT. Tal busca termina sem êxito. Em dezembro de 2004, é elaborado o Termo

de Referência do Projeto “Política Nacional de Ordenação do Território – PNOT: Definição de

Subsídios Técnicos e Elaboração de Documento-Base”, na forma de um contrato, que viria a

se materializar no Documento-Base. O objetivo desse Projeto era construir um referencial

teórico-diagnóstico-instrumental para uma proposta de Política Nacional de Ordenação do

Território.

Em meados de 2005, o MI, em cooperação com o Instituto Interamericano de Cooperação

para a Agricultura (IICA), divulga a publicação dos Anais da Oficina de Debate ocorrida

em 2003, com o título: Para se Pensar uma Política Nacional de Ordenamento Territorial

(BRASIL.MI-IICA, 2005). A razão de ter se passado quase 2 anos entre a Oficina e a publicação

dos Anais desta Oficina, não pudemos identificar.

Em algum momento deste mesmo ano de 2005, o MI, com intermediação da Associação

Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação (ABIPTI), firma um convênio

com o Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília (CDS-UnB) 13

para elaboração de uma Proposta de Projeto - do projeto que deveria subsidiar a definição e a

elaboração da PNOT , ou seja, o futuro Projeto de Lei da PNOT (Cf. MIRAGAYA; SIGNORI, 2011,

p. 140). Em outubro de 2005 é realizado um seminário interno entre as equipes de técnicos

responsáveis pela PNOT na SDR e as equipes do CDS-UnB para discutir o prosseguimento do

Projeto do Documento-Base. Denominado “I Seminário de Nivelamento”, ali foi apresentado

e discutido o Plano de Trabalho do referido projeto.

A partir desse encontro, um grupo de pesquisadores e docentes do CDS-UnB, acompa-

nhados por responsáveis técnicos do MI, com interlocução da ABIPTI e apoio administrativo

do IICA, iniciam os trabalhos no Documento-Base (BRASIL.MI-SDR, 2006b); agora fruto

de um contrato de Estudos denominado Elaboração de Subsídios Técnicos e Documento

Base para a Definição da Política Nacional de Ordenação do Território – PNOT. As equipes

trabalharam cerca de um semestre, o primeiro do ano de 2006, nesse Projeto de Subsídios

para a PNOT. Segundo o Termo de Referência do Contrato, o Projeto já previa várias etapas.

Inicialmente trabalhos de pesquisa, levantamento e avaliação de dados para montagem de

diagnósticos da situação atual conforme seis eixos temáticos, pré-definidos pela SDR (Cf.

13 A ABIPTI é uma organização sem fins lucrativos que reúne e representa instituições públicas e privadas de
pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica.(Cf. Website ABIPTI, 2017). O Centro de Desenvolvimento
Sustentável é uma unidade permanente de ensino, pesquisa e extensão da Universidade de Brasília, vinculada
diretamente à Reitoria, por meio do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação(Cf. Website CDS-UnB, 2017).
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BRASIL.MI-SDR, 2004b). Em uma fase posterior, deveria ocorrer a proposição de diretrizes,

princípios e meios para cada um desses temas. Na etapa final, os seis Documentos Temáticos

ou ’Diagnósticos’ deveriam ser consolidados em um Documento único - o Documento Base

(Op. Cit.). Praticamente um semestre depois, em junho e agosto de 2006, são divulgados os

resultados do Trabalho desse Projeto 14 - Os seis Documentos Temáticos (em junho de 2006)

e o Documento-Base ou Documento-Síntese (em agosto de 2006). Esse Documento, e os

diagnósticos que o compõem, são a parte mais conhecida da PNOT, ou do processo de sua

construção.(Para a Cronologia do Documento-Base, ver tabela 6)

Durante a elaboração do Documento-Base, houve dois momentos de revisão e de con-

solidação do conjunto dos temas entre a SDR e o CDS-UnB sobre o trabalho feito e sobre

aquele a ser feito. São eles: o I Seminário de Nivelamento mencionado acima, que antecedeu

o início dos trabalhos em outubro 2005; e o II Seminário de Nivelamento em abril de 2006,

na fase intermediária do Projeto. Esse segundo Seminário foi precedido pela elaboração de

pareceres específicos para a versão então disponível de cada um dos seis temas. No Seminário,

interno aos colaboradores, pareceristas e convidados foram apresentados 15, discutidos os

trabalhos realizados até então, e, entre outros, definidos o cronograma e o conteúdo das

etapas vindouras; que incluíam o cronograma de divulgação e discussão oficial da PNOT.

Previa-se que a proposta preliminar seria divulgada e colocada em discussão com outras

partes do Governo e representantes da sociedade. Obviamente, buscar-se-ia, com esse passo,

apoio para a futura política. O cronograma elaborado previa doze seminários de divulgação e

discussão da PNOT, imediatamente após a conclusão do Documento-Base. Esses seminários

foram concentrados em dois meses - agosto e setembro - daquele mesmo ano de 2006 e

seriam coroados por um Seminário Nacional de Ordenamento Territorial em dezembro

daquele ano (ver Seminários de Divulgação na Tabela 7).

Após o II Seminário de Nivelamento (abril 2006), o CDS-UnB dá continuidade à fase final

do Projeto. Praticamente dois meses depois, são divulgados os resultados do Trabalho desse

Projeto - Os seis Documentos Temáticos e o Documento-Base ou Documento-Síntese (Tópico

2.1.4). Tendo em mãos esse Documento-Base, inicia-se imediatamente a fase de divulgação e

discussão intra e extra-governamental da futura PNOT em uma série de Seminários (tratada

na seção 2.1.5). Dois deles tiveram maior participação e repercussão: o Seminário Regional

na Região Nordeste, ocorrido em Recife; e o Seminário Nacional, ocorrido em Brasília no

Auditório do Senado Federal Petrônio Portela. Além de discutir, busca-se identificar e obter

respaldo político para a PNOT. O feedback desses seminários não nos foi possível levantar,

exceto concluir que não havia apoio político suficiente para a PNOT. Ao longo e após os

seminários de discussão e negociação da PNOT, constatara-se que não havia o apoio político

esperado. Por esta razão, e outras extrínsecas (ver Tópico 2.1.7), logo após a fase de divulgação,

14 Todo o trabalho de pesquisa, análise, mapeamento e proposição foi realizado pelas equipes do CDS-UnB.
15 Não foi possível levantar o grau de retroalimentação ou influência dos pontos apontados nos pareceres

sobre o produto final. Programação do Seminário Anexo: B.3 e Lista dos Pareceristas no B.4.
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a proposta de uma PNOT para o Brasil perde definitivamente a prioridade e relevância no

MI e na pauta federal. Ainda assim, por iniciativa de um pequeno grupo na CGPT-MI, que

desde o início investia na PNOT, é dado mais um passo em sua execução. Esse passo seria o

derradeiro. Ele se realiza ao longo de 2007 e 2008 (Tópico 2.1.6.2). Opta-se por investir em

mais uma tentativa: a elaboração, não de um decreto (como a PNDR), mas de um Projeto

de Lei, negociado com vários ministérios, e que previa busca de apoio a favor da PNOT no

Senado e na Câmara dos Deputados(Cf. FREITAS, 2013, p. 153).

Em fevereiro de 2007 a Casa Civil oficializa um Decreto que institui um Grupo de Trabalho

Interministerial (GTI), sob sua coordenação, para Elaborar a proposta da Política Nacional de

Ordenamento Territorial. Nos meses seguintes, seguem-se outros dois decretos que alteram

a composição deste GTI. Segundo o decreto, esse GTI, coordenado pela Casa Civil, seria

composto por sete ministérios e teria o MI como secretaria executiva, então incumbido de

elaborar o Projeto de Lei (PL) da PNOT. De fato, sua formulação pareceu ter sido capitaneada

pelo MI. Além da mudança de coordenação o que se pode depreender dessa sequência de

decretos é uma falta de clareza quanto ao fato da pertinência de, mais e mais, ministérios

estariam envolvidos na PNOT. Isso é testemunhado pela sucessiva inclusão de outros mi-

nistérios nos decretos subsequentes (ver seção 2.1.6.2). A partir desse momento fica claro

que a PNOT deixa oficialmente de ser coordenada pelo MI, passando a ser coordenada pela

Casa Civil, como, aliás, já acontecera com o ordenamento territorial via ZEE nos governos

anteriores. Entretanto, a iniciativa não caminha como esperado. A Elaboração do Projeto ao

invés de durar 180 dias, dura quase 2 anos. As coisas emperram. O Projeto de Lei é finalmente

concluído em novembro de 2008 e passa pelos tramites jurídicos internos até março de 2009;

quando “desaparece“ na Casa Civil.

A partir daí perde-se o rastro da PNOT. O projeto de Lei da PNOT desaparece e ela é

abandonada. A comunicação do andamento é interrompida até mesmo com os ministérios

e ex-colaboradores que participaram da trajetória até então. Em documentos do Conselho

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), encontramos registro de que aquele órgão tentou

repetidamente, entre 2007 e 2009, contato com Casa Civil, até que, sem retorno, arquivou o

processo da PNOT.(ver seção 2.1.7).

Em poucas palavras: a proposta de uma PNOT, de maneira exatamente inversa às pers-

pectivas promissoras de 2003 e é invalidada em 2009. Contrariamente ao alarde feito com

seu surgimento em 2003, desparece em silêncio. Um desfecho nada atípico na história do

planejamento no Brasil. Em nosso entender, sintomático, indício de que a continuidade, ou

parte dela, retornara.
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2.1.1 Periodização e Cronologia da PNOT
Tabela 3 – Periodização da PNOT

Fonte: Elaboração da autora.
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Tabela 4 – Cronologia da PNOT

Fonte: Elaboração da autora.
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Tabela 5 – Continuação - Cronologia da PNOT

Fonte: Elaboração da autora.
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2.1.2 Lançamento
O ministério da Integração Nacional juntamente com o IICA

propuseram a elaboração destes trabalhos para conceber uma

proposta estratégica para o território associada a um projeto

de nação.

MI-SDR, CDS-UnB, ABIPTI, IICA - Documento Base,

Apresentação, 2006

O momento do surgimento da PNOT está inserido em um contexto e um processo na-

cional e internacional de revisão do planejamento estatal. Naquele momento singular do

primeiro ano do governo Lula (2003), embora a conjuntura nacional fosse economicamente

desfavorável, politicamente era favorável a uma mudança no planejamento. Não por acaso,

o novo governo colocou em cargos decisórios de alguns dos ministérios expoentes acadê-

micos nacionais, como foi o caso do Ministério da Integração Nacional. Esses, por sua vez,

pedem a contribuição para o planejamento das políticas vindouras a pesquisadores e centros

de pesquisa nacionais, e não a firmas de consultoria, por vezes internacionais, como o fez

governo anterior. Da união Estado-Academia, emerge no MI um ambiente de planejamento

ímpar. Em conjunto, um corpo de profissionais motivado e disposto a contribuir nessa tarefa

de renovar o planejamento que deveria mudar o Brasil, em regime cooperativo. A atmosfera

daquele momento inicial - ano de 2003 - era de entusiasmo e cooperação. Entusiasmo com a

convergência de fatores políticos, pessoais e teóricos; as possibilidades que se abriam. Esse

entusiasmo transbordava para perspectiva de contribuir, de fazer parte daquele processo de

mudança.

Denominador comum entre os entrevistados foi a lembrança saudosa daquele momento,

de terem participado do processo de construção da PNOT; de fazer parte dos esforços de

inovação do planejamento. Nas palavras de um entrevistado: “por ter tido a feliz oportunidade

de participar brevemente nos inícios da construção da PNOT“ [...] de fazer parte da uma his-

tória recente dos esforços desenvolvidos no Brasil, esforços estes que renderam visibilidade à

questão territorial e aos novos olhares e perspectivas do que venha a ser abordagem territorial

nas políticas públicas.“(RÜCKERT, [30 agosto 2016]) 16

Embora esse fosse o espírito predominante, ouvimos em alguns depoimentos, que teria

havido uma mistura de entusiasmo e dúvida sobre o que esperar daquela conjuntura. Além

dessa incógnita quanto aos rumos do país, havia várias outras questões no interior da aca-

demia como um todo. Questões intrínsecas à área iniciadas poucos anos antes, que ainda

marcavam aquele momento. Criticava-se o modo de planejar precedente, questionavam-se

antigos conceitos, métodos e instrumentos de gestão e, com isso, abria-se espaço para um

novo tipo de planejamento e sua argumentação. Uma série de questionamentos e debates -
16 Participante da Oficina de Debate (2003) e como parecerista do Documento Temático ou Tema 1 do

Documento Base no II Seminário de Nivelamento (2006).
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acompanhados de várias propostas de escalas, tipologias, abordagens e tentativas de concei-

tuação - registrados em debates e publicações da época. Cremos não ser incorreto falar de um

momento que continha algo de visionário. A rigor, mais re-visionário, que visionário, pois não

se tratava de uma busca por uma nova visão de mundo estava-se em busca de novas visões de

melhoramento do Brasil existente. Mais precisamente, visões que subsidiassem as políticas

estatais, melhores e mais adequadas que as anteriores. Em poucas palavras, buscava-se e

debatia-se sobre como planejar melhor. Todavia, esse era um dos aspectos. Esse intuito de

mudar e melhorar encontrou enormes dificuldades. A oposição advinha não só da estrutura,

do desenho e da composição do restante do governo, nas três esferas e nos três poderes,

portanto, mas também do respaldo político no Governo Federal (GF) e na sociedade como

um todo. Toda uma base consolidada em uma lógica de funcionamento dos governos anteri-

ores constituía uma das maiores barreiras iniciais contra as reformas pretendidas. É nesse

contexto, que buscamos entender o surgimento e o abandono da PNOT no Brasil: Quando e

como surgiu a PNOT? Por que razão? De onde partiu a iniciativa? Quais eram as expectativas?

Quais as possibilidades e fragilidades da empreitada?

A ideia de apostar numa PNOT para o planejamento do (re)ordenamento territorial do

país surge dentro da Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Regional (SPDR), onde esse

espírito de entusiasmo e crença na retomada do planejamento estava presente de forma

muito contundente. Dentro da SDR, o ordenamento territorial era competência - e foi levado

adiante - basicamente pela Coordenação de Planejamento e Gestão Territorial (CGPT) 17.

Desde o princípio, a ideia, a visão de uma PNOT tinha, o caráter de ser um grande projeto,

um desejo maior para o futuro. A PNOT era uma dentre outras políticas inovadoras para o

Brasil. Juntamente com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) e o Plano

de Desenvolvimento da Amazônia Sustentável (PAS) - tentava-se implementar também uma

política nacional de ordenamento territorial.

Visto por esse ângulo, o surgimento da ideia, o desejo de uma PNOT, em alguma altura

de 2003, não possui qualquer relação imediata com a citada Lei 10.683/03. Essa relação foi

estabelecida a posteriori. da mesma maneira que essa Lei, ainda em vigor, não resultou na

implementação da PNOT, ou em política similar após seu abandono.(Ver seção 3.4)

É difícil precisar o momento em que surgiu a ideia da PNOT, assim como é difícil se

ter certeza de quando se deu o lançamento dessa ideia no interior da SDR/MI. Os fatos

levantados indicam meados de 2003. A proposta de uma política nacional de ordenamento

territorial tornou-se conhecida, para o Brasil, na Oficina de Debate, realizada nos dias treze

e quatorze de novembro de 2003. Essa Oficina marca não só sua divulgação extragoverno,

mas também representa o primeiro passo visível na construção da PNOT. Marca, igualmente,

17 Atual Coordenação Geral de Planos Regionais e Territoriais – CGRT ( Cf. BRASIL.MI-SDR, 2014, p. 11). A
mudança de CGPT para CGRT foi feita na reforma regimental no mandato do ministro Fernando Bezerra
Coelho, primeiro Governo Dilma (2011). A CGPT foi extinta, durante a junção da antiga Secretaria de
Programas Regionais (SPR) com a SPDR. Essa junção e a denominação do novo órgão testemunham, a nosso
ver, a preferência regional no ministério (Ver seção 3.2).
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a ampliação do debate em torno das intervenções sobre o espaço nacional para questões

e temas relacionados ao desenvolvimento do Brasil sob a perspectiva de um planejamento

integrador e de longo prazo na escala nacional e sul-americana.

Sobre esse momento de lançamento da PNOT vale registrar cinco aspectos:

1. A mudança na competência e na abrangência do OT. Quanto à competência, registra-se

a saída do OT da alçada da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) e do Ministério do

Meio Ambiente (MMA) até então, para o MI, juntamente com o da Defesa Ministério

da Defesa (MD). Isso é o que prescreve a Lei 10.683 de 2003. Como veremos, essa

competência é novamente alterada, na fase final de sua trajetória (2007), quando sua

coordenação é transferida para a Casa Civil, ficando o MI com a coordenação técnica e

executora da PNOT, ou mais precisamente, a formulação do Projeto de Lei de futura

PNOT torna-se uma questão interministerial. (Veja seção 2.1.6);

2. Segundo entrevistados, já se tinha noção das dificuldades em relação a sua construção

e implementação. A meta era fazer o possível. Esperava-se, que com o tempo, a PNOT

pudesse ir sendo consolidada, ampliada;

3. A prioridade da PNDR, e de outras regionais, em relação à PNOT dada pelo MI e pelo

Governo Federal será, a nosso ver, decisiva para a trajetória da PNOT (seção 3.1). Para

o MI, a integração de ambas viria posteriormente. (Cf. BRASIL.MI-DPR, 2003, slides

11-12, Cf. RÜCKERT, [30 agosto 2016]);

4. A intenção e o esforço empreendidos de integração das outras ações de OT nas três

esferas governamentais à PNOT, sobretudo, em nível jurídico-instrumental, decisório e

administrativo é colocada como imprescindível e um de seus maiores desafios. Era um

momento no qual esse esforço era um denominador comum. A PNOT representava uma

tentativa concreta nesse sentido. Certamente, o ponto de convergência e coordenação

de várias outras intervenções. No âmbito da coordenação interministerial, havia outras

iniciativas explícitas cujo intuito era coordenação e articulação do planejamento, das

quais destacamos a Câmara Interministerial. (seção 3.3);

5. A influência da experiência da União Europeia, teórico-interventiva, direta e indireta-

mente, não só na PNOT, mas também no planejamento e gestão de uma forma mais

ampla. Não somente do MI, mas de outros ministérios no pós 2000.(seção Divulgação

2.1.5 e 1.1.1)

Como mencionado anteriormente, a PNOT não era a única proposta ambiciosa da SDR.

Naquela Secretaria, a renovação do planejamento convergia para além do PAS, na tentativa,

inicialmente simultânea, de duas grandes políticas nacionais: uma de ordenamento territorial

(OT) - a PNOT- e uma de desenvolvimento regional - a PNDR. Enquanto políticas inovadoras e

abrangentes, ambas procuravam se distinguir em muitos aspectos das antecedentes e estavam
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em total sintonia com parte da pauta federal. Dizemos parte, pois havia outra, a parte da

pauta federal, colocada por alguns ministérios, como apontado no capítulo anterior. Essas

eram políticas que tinham outros propósitos; que iam dos espectros também ambiciosos

como a renovação ou redesenho do Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável de

Territórios Rurais (PRONAT) aos mais tradicionais como a política agrícola do Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e de mineração do MME. Essa concomitância

de interesses somada às tradições arraigadas na prática governamental seriam os principais

óbices que iriam influenciar a trajetória da PNOT; de sua substituta e demais políticas federais

que vieram a ser implementadas.18 Nos primórdios da PNOT, tal concomitância com a PNDR

só se faz refletir no interior da SDR, na precedência dada à PNDR e não à PNOT.(Esse assunto

é tratado na seção 3.2)

Nos Anais da PNOT, já constava que:

[. . .] No corrente ano de 2003, a SDR optou por começar seus trabalhos, formu-

lando a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, com prioridade para

áreas de menor renda e sem dinamismo econômico, e lançar as bases para dar

início à PNOT, ainda carente de uma definição conceitual e operacional para

sua formulação [. . .] (BRASIL.MI-IICA, 2005, p.71)

Do momento de lançamento, destaca-se, ainda, a correlação da introdução da chamada

abordagem territorial no Brasil ao debate da PNOT. Desde 2003, é apontada como uma das

especificidades deste tipo de abordagem a capacidade de agregar e articular, gradualmente

as políticas existentes, o diálogo das escalas e dos agentes. Sobressaia-se ainda, a importância

jurídico-instrumental e administrativa da PNOT, que presente desde seu lançamento, irá

direcionar os esforços ao longo de sua trajetória. Imprescindível ’Para um país como as

dimensões continentais do Brasil é imprescindível uma política Nacional de OT que considere

os aspectos normativos e instrumentais’. (BRASIL.MI-SDR, 2006k, slide 3). Esse era um dos

grandes desafios:19

O desafio é implantar um modelo de gestão democrática do território – agregador

das aspirações das coletividades regionais e locais, mas capaz de contemplar, ao

mesmo tempo, estratégias essenciais no mundo globalizado, como a de inserir

o mercado brasileiro nos mercados internacionais, com o uso sustentável de

recursos e a criação de emprego e renda.(BRASIL.MI-IICA, 2006, p. 29).

Outra especificidade do surgimento da PNOT refere-se à ideia de uma política de orde-

namento territorial em si naquele formato. Formato de macropolítica, de um instrumento

18 Segundo depoimentos, essa disputa política, que decidiria sobre a destinação dos recursos, seria travada
nas discussões do Plano Plurianual (PPA) de 2004-2007.

19 E ainda o é. Sobre os problemas e desafios do planejamento territorial e os obstáculos impostos à abordagem
territorial ver (GALVÃO, 2010).
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estatal de ordenamento do território nacional, explícito, integrador, nos moldes contemporâ-

neos, e não como o ZEE foi a sua época. Esse aspecto, em muito se deve ao fato de estar em

sintonia com “o estado da arte” internacional em planejamento espacial. Como apontamos

mais a frente, não só esse “estado da arte”, mas também o anterior a ele, o próprio processo

de revisão do planejamento na SDR insere-se em processo maior, que era nacional e por sua

vez, estava em sintonia com o processo que cursava internacionalmente, sobretudo na União

Europeia.

Por estar em sintonia com esse momento de revisão internacional, o modelo de orde-

namento territorial da PNOT foi fortemente inspirado na experiência da União Europeia.

Embora naquele ano de 2003, ainda estivesse em construção mesmo em sua fonte de inspira-

ção, a União Europeia já possuía mais de 20 anos de experiência na área de OT, e, por esta

razão, já era reconhecida internacionalmente como uma referência internacional, um modelo

exitoso de OT. A nosso ver tal referência foi o estopim para se pensar o OT brasileiro na forma

de uma PNOT, ou seja, para o surgimento da ideia dessa política enquanto tal no Brasil, pois

era congruente com as perspectivas de um novo Brasil, e também com a consolidação do

Mercosul.

Destarte, entendemos que a renovação do planejamento na SDR - da qual a PNOT foi uma

componente do todo - estava circunscrita por dois elementos. De um lado, determinados

aspectos teórico-metodológicos e interventivos de modelos de planejamento e administração

de políticas internacionais, sobretudo experiências europeias consideradas exitosas 20. De

outro lado, tiraram-se lições das experiências nacionais precedentes, basicamente regionais.

Essa mescla de elementos, europeus e nacionais, que se juntaram aos fatores e heranças de

ordem política e prática, especificamente brasileiras, deram a nosso ver à PNOT, até onde

ela foi, um viés regional associado a uma leitura fortemente nacional peculiares. Não só

o OT, mas toda a política de planejamento espacial-regional, pois a União Europeia (UE),

em função dessa longa experiência e do acordo de cooperação com a Comissão Europeia,

vários ministérios brasileiros passaram a ser o principal referencial teórico-interventivo das

intervenções do MI de 2003 até os dias atuais.21

Consideramos que a precedência dada à PNDR - constatável nas atividades da SDR e

compartilhada em depoimentos de alguns entrevistados - iria influenciar toda a trajetória

da PNOT. Fato importante e que vai no sentido de ter-se optado, de início, por tocar a PNDR

primeiro, para posteriormente integrá-las. Isso é, a nosso ver, incongruente por duas razões.

20 As referências ao planejamento europeu investigadas no Documento Base foram encontradas em outras
publicações oficiais da PNOT, assim como na literatura revisada. A influência do planejamento espacial da
União Europeia no OT internacional, assim como na PNOT, tratamos no Capítulo 1.1. Ver, também Galvão
em 2010 (GALVÃO, 2010, p.4-8). Não só na PNOT, mas com o planejamento brasileiro de uma forma geral,
inclusive de forma oficial, e exposta, também, em diversas entrevistas, como em (SILVA, 2015). Tânia Bacelar
em entrevista, refere-se à experiência exitosa da Itália, que teria maior proximidade com o que o MI tenta
fazer; porém pontua as diferenças e desafios no caso do Brasil (BACELAR, 2007a, p.22).

21 Como apontado mais a frente na seção 2.1.5 e exemplificado na Agenda de Cooperação UE - MI entre 2009
e 2015(Cf. UE, 2011, no Anexo A.4.
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Primeiro, por pretender inovar, mas começar por aquela política com a qual se tem mais

experiência. Uma opção paradoxal, sintomática também. Segundo, a questão da abrangência

das escalas e processos. Sendo a PNOT concebida como uma macropolítica de visão nacional

que deveria considerar uma visão continental, como “guarda-chuva” das demais políticas e

instrumentos de interferência no espaço, é contraproducente começar por outros programas

de forma isolada - como a PNDR, os Programas Meso e Sub-regionais e o Programa de

Desenvolvimento da Faixa de Fronteiras (PDFF) - para depois, ancorá-los na PNOT. Fato é

que, com essa decisão, a nosso ver, constituiu-se um vício de origem, pois um dos propósitos

consensuais - o de integração das políticas - já se esvai logo de início, dentro da própria SDR.

Nas palavras de um entrevistado, opinião que partilhamos: “ [. . .] No meu entendimento os

trabalhos deveriam ter começado pela PNOT e não pela PNDR.” (RÜCKERT, [30 agosto 2016]).

Esse fator irá então se somar aos demais obstáculos em sua trajetória.

A outra crítica, também deriva dessa opção. Apreendemos que a PNOT foi, desde seu

surgimento, vista como um “talvez”, uma “possibilidade”, cujo desenvolvimento ocorreria

paralelamente, e sua integração viria num segundo momento. Certamente essa opção tem

sua razão de ser, mas levanta hipóteses sobre quão minoritariamente a PNOT foi realmente

desejada - na SDR e no conjunto do Governo Federal-, assim como o quanto se acreditava

estar diante de um momento com reais possibilidades de mudança. Como explicitado mais

a frente (na seção 3.2), foi uma opção justificada, porém questionável, pois retirou força da

PNOT, já desde seu surgimento, no mistério que era seu sustentáculo, onde deveria ter seu

maior respaldo político. Deixa, de toda forma, a experiência e um ponto para reflexão.

2.1.3 Oficina de Debate
O que ordenar? Para que ordenar? Como ordenar?

Anais da Oficina de Debate, 2005, p.10,36,51 e 72

A Oficina de Debate, realizada dias 13-14 de novembro de 2003, na Escola Nacional de

Administração Pública (ENAP), em Brasília pode ser considerada o ponto de partida para a

PNOT, que àquela época ainda tinha todo um futuro pela frente. Essa 1a Oficina de Debate,

intitulada Bases para uma Proposta de Política Nacional de Ordenamento Territorial - PNOT

reuniu diversos pesquisadores nacionais multidisciplinares, funcionários do MI e Governo

Federal. Foram cerca de 60 participantes convidados para debater sobre ordenamento territo-

rial (OT) na perspectiva de uma política de OT para o Brasil, durante dois dias, com base em

um programa previamente distribuído. A Oficina agregou num mesmo local um conjunto

de especialistas brasileiros em desenvolvimento urbano, regional e ambiental, assim como

alguns diretores e funcionários do governo, além da equipe técnica na SDR responsável pela

realização da Oficina.
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Bertha Becker destaca que:

Vale ressaltar a importância da oficina. É claro que acadêmicos têm participado

na elaboração de políticas públicas. Entretanto, o verdadeiro brain storm, re-

presentado pela parceria entre um conjunto de acadêmicos e o governo com a

participação constante da própria Secretária de Desenvolvimento Regional, Dra.

Tânia Bacelar e seu Diretor Dr. Antônio Carlos Galvão não é trivial, nem mesmo,

inédito. Becker apud (BRASIL.MI-IICA, 2005, p. 71)

Nas perspectiva de um participante do evento:

Foi a primeira vez que pude participar de um encontro entre geógrafos 22 e técni-

cos de governo com a presença de grande número de representantes de vários

ministérios. As sessões não tiveram a finalidade de dar início à construção da Po-

lítica, mas apenas e tão somente, a de dizer o que entendíamos por Ordenamento

Territorial e quais seriam seus objetivos. (RÜCKERT, [30 agosto 2016])

Quanto ao objetivo da Oficina, a síntese, nos fornece ideia geral que se tratava de:

[. . .] lançar as bases para dar início à PNOT, ainda carente de uma definição

conceitual e operacional para sua formulação. O objetivo dessa primeira oficina

de trabalho foi justamente contribuir para a construção desse referencial. (Op.

Cit, p. 71)

Convidada coloca que a seu ver:

A oficina tem o objetivo de: 1. Discutir os diferentes aspectos e visões envolvidas

com o conceito de ordenamento territorial. 2. Construir um conceito que se torne

operacional para a formulação da referida política. 3. Levantar questões e, 4.

levantar os elementos constitutivos para a formulação de uma Política Nacional

de Ordenamento. (Theresa Santos apud Anais da Oficina de Debate, (SANTOS,

2005, p. 49)

Quanto à temática, tratava-se uma temática nova, desconhecida no Brasil, ainda em constru-

ção até mesmo na fonte de inspiração. Fato explicitado, também, nos Anais:

Campo relativamente novo de reflexão, sem conteúdo claramente definido, por-

tanto, objeto de várias interpretações, é um conceito ainda em construção de

22 Na Oficina a proporção de geógrafos em relação aos profissionais das demais áreas é a menor. No Docu-
mento Base ela chega a ser de quase dois terços dos demais profissionais envolvidos; o que não é admirável,
pois historicamente o planejamento urbano, regional e territorial, assim como na atualidade tem sido
intensamente discutido, revisado e tematizado no interior dessa área do conhecimento. Nas equipes que
colaboraram na PNOT, após a formação na Geografia, vem em segundo lugar Economia, seguidos de Direito,
Biologia, Sociologia. A presença de participantes com formação em Arquitetura e Urbanismo é ínfima, são 2
profissionais dentre 47.
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caráter. É grande a variação de concepção quanto a sua natureza: interdiscipli-

nar e prospectiva, técnica de administração e política de planejamento. (Becker

apud (BRASIL.MI-IICA, 2005, p. 30)

Figura 22 – Capa dos Anais da Oficina sobre a Política Nacional de Ordenamento Territorial. Relata
e sintetiza a Oficina de Debate realizada dias 13 e 14 de novembro de 2003, na Escola
Nacional de Administração Pública - ENAP, em Brasília - o primeiro passo visível dado à
concretização de uma PNOT para o Brasil. Fonte: MI-SDR-IICA, 2005, capa.

Há que se concluir, pois, que o intuito do MI com a Oficina era aproximar-se da temática e

da abordagem do OT, ainda pouco conhecida e nada praticada no Brasil até então - segundo

aquele entendimento contemporâneo de OT. Depoimentos de participantes relatam que não

eram muitos os participantes que tinham aprofundamento específico no assunto, algumas

pré-leituras. Mesmo estando prescrito na Constituição Federal desde 1988, o entendimento

de OT na contemporaneidade difere-se em muito daquele do século anterior, é polissêmico e

ainda está em construção, como se fez sentir no debate e na bibliografia revisada. O objetivo

era uma aproximação conceitual entre os participantes do governo e da academia no intuito

de aprofundar a discussão sobre o conceito de ordenamento territorial e de território. Buscava-

se uma agregação entre a uma visão acadêmica e uma visão governamental sobre o assunto.

Buscava-se respostas às questões de um OT, tais como: quais seriam seus objetivos - para que

fazê-lo (Op. Cit. p.49); quais os principais elementos, instrumentos e meios para fazê-lo.

A oficina foi dividida em dois blocos de palestras: as de natureza acadêmica - questões e

temas relevantes para o planejamento de uma PNOT para o Brasil-; e as de natureza jurídico-

institucional - questões legislativas, instrumentais e operacionais. Os palestrantes acadêmicos

convidados pelo MI para essa 1a Oficina de Debate foram: Aldomar Arnaldo Rückert; Antônio
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Carlos Robert Moraes; Bertha Becker; Rogério Haesbaert; Thereza Carvalho Santos; Wanderley

Messias da Costa. Os palestrantes do âmbito governamental: Adma Harmam de Figueiredo;

Joaquim Correa de Andrade; Marcelo Duncan; Maria Gravina Ogata; Paulo Cézar Garcia

Brandão; Severino Agra; Tatiana Deane de Abreu Sá. Por parte do MI, o Projeto desta Oficina

de Debate tinha como responsável: Antônio Carlos Filgueira Galvão; como Coordenador

Técnico: Henrique Villa da Costa Ferreira, e a Equipe Técnica composta por: Paulo Pitanga do

Amparo, Jacques Salomon Crispim Soares Pinto e Maria José Monteiro (Cf. BRASIL.MI-IICA,

2005, contracapa).

Segundo Júlio Miragaya e Leandro Signori, “Tal iniciativa oportunizou a organização de

uma comissão de especialistas das universidades brasileiras, para propor o que se passou a

chamar de Proposta de Política Nacional de Ordenamento Territorial (PNOT)”. (MIRAGAYA;

SIGNORI, 2011)

Conforme a introdução dos Anais: “As palestras e debates ocorridos por ocasião da Oficina

’Bases para uma Proposta de Política Nacional de Ordenamento Territorial – PNOT’ tiveram

por eixo quatro questões-chave para as quais se considera fundamental extrair um entendi-

mento minimamente consensuado” (BRASIL.MI-IICA, 2005, p. 9). As quatro questões que

balizaram o debate foram:

i) O que é ordenamento territorial ?;

ii) Qual o conceito operacional de “ordenamento territorial” para fins da for-

mulação da Política Nacional de Ordenamento Territorial - PNOT ?;

iii) Qual o objeto (ou objetivo) da PNOT ?; e

iv) Que elementos, temas importantes ou questões básicas são fundamentais e

devem integrar a PNOT ?. (Op. Cit.)

Como sintetizado por Bertha Becker nos Anais, as questões gerais giravam em torno de:

o que ordenar?; para que ordenar? e como ordenar?. O que ordenar, foram desta-

cados os usos múltiplos do território e de seus recursos (naturais ou territoriais).

Para que ordenar resgatou os objetivos de desenvolvimento socioeconômico sob

a perspectiva do equilíbrio das regiões; a melhoria da qualidade de vida; a gestão

responsável dos recursos naturais e da proteção ambiental, assim como a utiliza-

ção racional do território. Como ordenar considerou-se essencial o fator finitude

do território, visto como um bem escasso (Cf. BECKER apud (BRASIL.MI-IICA,

2005, p. 72)

A síntese das contribuições do debate foi estruturada nos seguintes tópicos: “Conceitos

correntes sobre o Ordenamento Territorial; O contexto em que a PNOT se insere; O conceito
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de território; Por que ordenador o território e quem ordena?; Os argumentos; Para que e como

ordenar o território: objetivos e meios; Conclusões e Questões pendentes”.(Op. Cit. p. 71-79)

Sobre “os conceitos correntes sobre o Ordenamento Territorial”, os anais registram a diver-

sidade em alguns pontos e pormenores, mas similaridade das questões e do entendimento:

A maioria dos estudos sobre o tema tem estrutura similar, contemplando-se a

análise territorial, o diagnóstico territorial e as propostas e ações de ordenamento.

Também são similares as questões que se impõem para se operacionalizar o

conceito:

a) O que ordenar ? Os múltiplos usos do território e de seus recursos.

b) Para que ordenar ? São objetivos reconhecidos nos discursos:

– o desenvolvimento socioeconômico equilibrado das regiões;

– a melhoria da qualidade de vida;

– a gestão responsável dos recursos naturais e a proteção ambiental;

– a utilização racional do território.

c) Como ordenar ? Trata-se dos critérios e meios. Critério considerado essencial

é a finitude do território, que deve ser visto como um bem escasso. Outros

critérios serão definidos segundo as características econômicas, sociais e

dos respectivos Estados, além do jogo de forças neles atualmente. Suas

legislações determinam em grande parte os grandes objetivos a alcançar e

os principais instrumentos a utilizar. (BECKER apud Cf. BRASIL.MI-IICA,

2005, p. 72

Segundo a síntese oficial, a oficina permitiu tirar algumas conclusões e apontou para

algumas questões pendentes:

Conclusões: a) Tanto o conceito corrente de OT como as proposições da oficina

reafirmam que a PNOT é uma competência da União; b) O espaço e o território

não podem mais ser concebidos apenas em termos euclidianos, sendo necessário

considerar o espaço de fluxos. As ações da PNOT incidem, assim, no espaço geo-

gráfico, banal, bem como nos fluxos que o reconfiguram; c) A escala de concepção

da PNOT é a do território nacional; suas ações, contudo, realizam-se em múlti-

plas escalas. d) Os objetivos da PNOT apresentados não fogem aos dos conceitos

correntes.
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Questões Pendentes: a) O objetivo político e superior da PNOT foi uma lacuna

no debate [. . .] ; b) A questão regional foi objeto de polêmica [. . .] ; c) Relações

PNDR e PNOT [. . .] ; d)Resta a questão de definir como a PNOT será coordenada

em nível da União. (Bertha Becker apud (BRASIL.MI-IICA, 2005, p. 77)

Por cada questão pendente, nota-se a abrangência do assunto, assim como das questões

que uma política como a PNOT no Brasil levantavam. O debate desta Oficina está registrado

em um livreto, intitulado “Para se Pensar uma Política Nacional de Ordenamento Territorial”,

organizado por Neli Aparecida de Mello-Théry e Rosalvo Oliveira Júnior, publicado em 2005,

mais conhecido como “Anais da PNOT”. (BRASIL.MI-IICA, 2005)

Nesses Anais, há também uma parte correspondente às visões governamentais (PNOT,

2005 - Parte 3, p.63-70). Nela são apresentadas questões tais como: O que é ordenamento

territorial? Qual o conceito operacional de ’ordenamento territorial’ que deve ser utilizado

para a formulação da PNOT?; Qual o objetivo da PNOT?; Que elementos, temas importantes

ou questões básicas são fundamentais e devem integrar a PNOT? As respectivas respostas dos

participantes do setor governamental estão ali registradas, e dão uma noção do entendimento

que se tinha.

Quanto ao objeto e ao objetivo da PNOT, seguem as contribuições registradas nos Anais

para a pergunta: a título de registro e reflexão (BRASIL.MI-IICA, 2005, p. 63-70):

• [. . .] 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 [. . .] A

meta do ordenamento territorial é a compatibilização de políticas em seus

rebatimentos no espaço, evitando conflitos de objetivos e contraposição de

diretrizes no uso dos lugares e dos recursos. Pensa-se o Estado como agente

regulador e harmonizador, e não como gerador de impactos negativos (soci-

ais, ambientais e econômicos). O ordenamento territorial é um instrumento

de articulação trans-setorial e interinstitucional que objetiva um planeja-

mento integrado e especializado da ação do poder público. (p. 45-46)

• [. . .] um planejamento territorial que vise à redução das desigualdades regio-

nais e ao fortalecimento da coesão territorial pelo uso racional dos recursos e

das potencialidades de cada região, afirmando as identidades e fortalecendo

a capacidade regional de construir o futuro. (p. 63)

• A busca da redução das disparidades existentes no país, em termos regionais

e sub-regionais, que só pode ser conseguida com investimentos massivos a

partir da realidade, potencialidade e necessidade de cada território, uma po-
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lítica de investimentos que dinamize as estruturas produtivas, priorizando

medidas sociais equitativas. (p. 64)

• Dar as respostas que o país necessita para diminuir as diferenças regionais e

promover o crescimento do país de modo mais equânime. (p. 66)

• Do ordenamento espera-se a indução de reações, que são a expressão do de-

senvolvimento com sentido ascendente e o protagonismo dos atores locais

envolvidos. Essas reações projetam as transformações pretendidas segundo

um processo de planejamento ascendente (Sociedade, Instituições–Estado,

Governo). (p. 67)

• A garantia da soberania, com a preservação da integridade territorial, do

patrimônio e dos interesses nacionais; a integração nacional, com a redução

dos desequilíbrios regionais - a preservação da coesão e da unidade da

Nação; e a salvaguarda das pessoas, dos bens e dos recursos brasileiros ou

sob jurisdição brasileira. (p. 68)

• Objetivo da PNOT – estabelecer os princípios, diretrizes e os instrumentos

de condução indispensáveis para se promover o ordenamento territorial

sustentável. (p. 69)

• Propor, discutir com a sociedade e acompanhar ações voltadas ao ordena-

mento territorial, com abordagem compatível à realidade múltipla e com-

plexa do Brasil, em prol do seu desenvolvimento sustentável. (p. 70)

Sobre esse momento inicial da PNOT e a ocorrência da Oficina em si, gostaríamos de des-

tacar algumas coisas. Primeiro as linhas orientadoras -os temas - da futura PNOT inscritas na

carta-convite elaborada pelo MI, e aqueles apontados pelos participantes (assunto abordado

na seção 2.2). Segundo, os elementos centrais do debate, que explicitam convergências e

divergências entre os participantes. Em terceiro, no âmbito de uma retomada desse debate,

valeria uma leitura mais detalhada e direta na fonte, ou seja, nos Anais (BRASIL.MI-IICA, 2005).

Esses Anais contém em sua parte final, uma síntese das questões presentes na oficina, escrita

por Berta Becker (Op. Cit. p.71-79), com a ressalva de que “é impossível sintetizar a riqueza

de diálogo e das proposições apresentados no debate.” Segundo ela, “o que é possível, nesta

síntese de trabalhos, é extrair alguns pontos recorrentes e/ou controversos que marcaram o

debate, a seguir apresentados”. (Op. Cit. p. 71)

Sobre o debate em si, destacaríamos dois aspectos.

O primeiro aspecto seria a relação de reciprocidade estabelecida entre a retomada do

crescimento e a redução das desigualdades regionais, que não teria ocorrido nos governos,

por isso deveria guiar a revisão do planejamento em curso, incluindo a PNOT. Conforme o
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Documento orientador do MI para a futura PNOT, apontado nos Anais da Oficina, a justifi-

cativa para uma política de OT estaria no fato de que os condutores da política econômica

não conseguiram, até o momento, formular e implementar uma política de desenvolvimento

que proporcionasse, simultaneamente, a retomada do crescimento, a redução das notáveis

desigualdades sociais internas e seus relevantes reflexos espaciais a reconstrução do sistema

nacional de planejamento em novas bases, adequadas à realidade brasileira.(Cf. Anais da

Oficina de Debate (BRASIL.MI-IICA, 2005, p. 49) Constatamos que essa reciprocidade, que

perpassa várias outras políticas federais daquele momento no MI, esteve implícita também

na PNOT. Dá prosseguimento - ou retoma -, portanto, pressuposto vigente desde a década

de 1960, da mesma maneira que transfere outros pressupostos do planejamento regional

daquele período. No entanto, a esses são adicionados novos pressupostos, dando origem

à mescla de leituras nacionais e regionais na PNOT, especificidade registrada nos textos e

mapas oficiais da PNOT. Um projeto nacional de desenvolvimento via OT está presente desde

sua primeira abordagem ou pré-concepção nos Anais da Oficina de Debate (2003):

A articulação desse conjunto de mandatos atomizados de ordenamento terri-

torial poderia se estabelecer a partir de uma política coerente, de abrangência

nacional, que fosse expressão de um projeto nacional de desenvolvimento com

estratégia territorial definida pela sociedade brasileira. Daí a necessidade da for-

mulação de uma Política Nacional de Ordenamento Territorial - PNOT que se

mostre capaz de dirimir conflitos de interesse e imprimir uma trajetória con-

vergente para o uso harmonioso do território em consonância com os objetivos

do desenvolvimento sustentável que o país almeja. (BRASIL.MI-IICA, 2005, p. 3),

grifo nosso.

Em segundo, o fato de ter havido uma fase de pré-concepção da PNOT por parte do

MI. Como apontado por Thereza Carvalho Santos nos Anais da PNOT (BRASIL.MI-IICA,

2005, p. 52), ou seja, em seus primórdios, já haviam sido pré-definidas pelo Estado, no

caso o MI, cinco balizas para a PNOT brasileira. Balizas cuja agregação, segundo a SDR,

seriam determinantes para a convergência de uma política de OT ao Projeto de Nação que se

delineava naquele momento. Essas cinco balizas eram:

O texto encaminhado pelo Ministério da Integração para reflexão já aponta algu-

mas diretrizes que pressupõem outros ’comos’ e que apresentam vínculos que já

condicionam as alternativas de ação possíveis:

1. O aspecto regional do projeto nacional deverá combinar as prioridades

sociais e de realização de investimentos em infra-estrutura com a regiona-

lização de políticas e programas que reduzam as desigualdades entre as

regiões e também as disparidades dentro delas;
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2. As políticas regionais serão priorizadas com base no princípio: de que o mer-

cado não pode ser o único determinante do Ordenamento Territorial porque

promove a concentração econômica, e dessa forma, acirra as desigualdades

sociais;

3. O desafio da necessidade da manutenção da diversidade territorial da nação

brasileira, especialmente nos aspectos culturais e ambientais, itens que se

constituem numa das riquezas e potencialidades do país;

4. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território

e de desenvolvimento econômico e social;

5. Os impactos regionais das políticas macroeconômicas e setoriais é um tema

que sempre vem à tona (BRASIL.MI-IICA, 2005, p. 52), grifo nosso.

Essa pré-concepção virá a se consolidar na forma de seis “Eixos Temáticos” na fase sub-

sequente, dos quais um deles advindo da sugestão de Wanderley Messias da Costa, para

aprofundar as informações e análise sobre o Tema - as condições das Terras públicas e do

Patrimônio ambiental da União. (Cf. MELLO-THÉRY, [01 jun. 2016]. Para além desses temas,

estava praticamente tudo em aberto, exceto a questão da articulação das políticas através da

PNOT.

O slide (Ilustração 23), dá uma ideia do estado de dúvidas e de ideias com as quais

o MI se ocupava logo após a Oficina de Debate. Não encontramos nenhuma outra fonte

oficial ou acadêmica na qual essa articulação tenha sido tematizada de forma tão concreta e

tão abrangente como nessa palestra do MI em dezembro de 2003 (BRASIL.MI-DPR, 2003).

Estranhamente esse aspecto da articulação interministerial, ou mesmo a articulação entre

a PNOT e a PNDR, não foi assunto de destaque na Oficina, nem foi tematizada nas fases

posteriores da PNOT.23

Destaca-se por último uma premissa conceptiva presente na Oficina e que perpassará

todas as fases da PNOT: a ideia da PNOT, como uma política ou instrumento capaz de com-

patibilizar, conciliar ou minimizar os conflitos de uso e ocupação do território. Essa é uma

premissa central abordada na concepção da PNOT, seção 3.1).

23 Como apontado no slide, essa articulação interministerial que inclui o Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão (MPOG), o MAPA e o MDA, mesmo que de forma menos detalhada, reaparece na Minuta do
Projeto de Lei, em 2007.
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Figura 23 – A articulação da PNOT - visão do MI em 2003. Registra a abrangência da agregação de
políticas interministeriais nos primórdios da PNOT. Diferencia-se dos documentos oficiais
da PNOT, por incluir a articulação com políticas do MDA e do MAPA. A articulação da
PNDR à PNOT previa-se para um segundo momento (slide 12).Fonte: Palestra Rosalvo e
Galvão apud MI-DPR, 2003, slides 13 e 14 (BRASIL.MI-DPR, 2003).
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2.1.4 Documento-Base
No Brasil, a decisão governamental de promover a formulação

de Bases para uma Política Nacional de Ordenamento

Territorial – PNOT representa uma preocupação com a

retomada do território como quadro ativo de integração do

arcabouço produtivo, social e ambiental [. . .]

PNOT-Documento Base, agosto 2006, p. 13

Trata-se de amplo Estudo contratado pelo MI, como subsídio teórico-diagnóstico-propositivo

(técnico-científico) para a formulação da PNOT. Fazia parte dos trabalhos de preparação

para a formulação da PNOT, análogo ao Estudo encomendado pela SDR/MI ao Centro de

Desenvolvimento e Planejamento Regional da Faculdade de Ciências Econômicas da Uni-

versidade Federal de Minas Gerais (CEDEPLAR) como subsídio à elaboração da PNDR.(Cf.

DINIZ; CROCCO, 2006, prefácio).

Embora ideia remonte 2004, o Documento Base (Doc-Base) começou a se concretizar

no final de 2005; foi realizado do início até meados de 2006 e publicado em agosto de 2006

(ver Cronologia 6). A rigor, foi um Estudo realizado em várias etapas, cujos resultados foram

publicados em dois momentos: os seis Documentos Temáticos (Temas ou Diagnósticos) que

corresponderam à etapa de levantamento, diagnóstico e análise, publicados em junho de

2006; e o Documento-Base (ou Documento-Síntese) dos seis Temas 24; documento teórico-

diagnóstico e propositivo, publicado um mês depois 25. Este documento é a parte mais

conhecida da PNOT.

Como indicado no contrato desse estudo 26, seu objeto era o território nacional. O di-

agnóstico do atual ordenamento do território brasileiro foi dividido segundo seis temas

pré-definidos nas fases anteriores da PNOT, consolidados no Termo de Referência (2004) do

contrato. O contrato foi selado entre o MI e o CDS-UnB, mediado pela ABIPTI e pelo IICA.

O Estudo ou Projeto contratado, foi denominado Projeto: Elaboração de Subsídios Técnicos

e Documento-Base para a Definição da Política Nacional de Ordenamento Territorial - PNOT

previa, como próprio nome indica, duas etapas principais, com os respectivos Produtos: Pro-

duto 1, Subsídios técnicos (referencial teórico, diagnóstico(s) e avaliação do(s) dos seis eixos

temáticos em torno dos quais estava estruturado o Estudo); e Produto 2 - o Documento Base

(síntese do produto 1, acrescido de indicações de diretrizes, princípios e meios instrumentais

24 Documento Base: (BRASIL.MI-SDR, 2006b). Documentos Temáticos: (BRASIL.MI-SDR, 2006c),(BRASIL.MI-
SDR, 2006d),(BRASIL.MI-SDR, 2006e),(BRASIL.MI-SDR, 2006f),(BRASIL.MI-SDR, 2006g),(BRASIL.MI-SDR,
2006h).

25 Foram duas as versões disponibilizadas online do Documento Base. Ambas de agosto de 2006, ambas
versões preliminares; uma com 251 páginas (BRASIL.MI-SDR, 2006n) e outra com 260 páginas (BRASIL.MI-
SDR, 2006b). Elas se diferem minimamente: estruturação do sumário, detalhamento dos colaboradores e
capas (veja Anexo B.1).

26 Ao qual não tivemos acesso. Apoiamo-nos no Termo de Referência deste Contrato (BRASIL.MI-SDR, 2004b).
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e institucionais que uma PNOT deveria conter)(Cf. Termo de Referência (BRASIL.MI-SDR,

2004b).

O Estudo foi realizado pelo CDS-UnB com acompanhamento de responsáveis técnicos do

MI, com interlocução da ABIPTI e apoio do IICA. Todo trabalho de pesquisa e mapeamento

foi realizado pelas equipes do CDS-UnB. Dentro do MI, a Secretaria de Políticas de Desenvol-

vimento Regional (SDR) era a âncora da PNOT e do Projeto dos Subsídios 27. Dentro da SDR,

ambos estavam vinculados ao Departamento de Gestão de Políticas de Desenvolvimento

Regional (DPDR) e à CGPT.

O Documento continha, conforme acertado entre MI e CDS-UnB, seis eixos temáticos ou

Temas. Cada um deles deveria buscar: a construção de um referencial teórico, um diagnós-

tico, diretrizes; e indicar, em seus documentos finais, instrumentos econômicos, jurídicos

e normativos sobre sua temática (Cf. BRASIL.MI-SDR, 2004b). Cada Tema foi tratado por

uma equipe específica. Em função da temática, a metodologia adotada por cada equipe varia

consideravelmente entre os temas. Varia também o grau indicativo-propositivo e a proporção

descritivo-analítica de cada Tema. Todo esse trabalho de pesquisa, análise e proposição foi

realizado por pesquisadores e docentes do próprio CDS-UnB ou convidados - colaboradores

e consultores - por essa instituição.

Como um todo, esse Projeto teve como coordenadores: por parte do CDS-UnB, Marcel

Bursztyn (coordenador geral) e Brasilmar Ferreira Nunes (coordenador técnico in memorian),

e por parte do MI, inicialmente Antônio Galvão, depois Júlio Miragaya. Cada eixo temático

possuía seu coordenador específico por parte do CDS-UnB, assim como um responsável

no MI; respectivas equipes de colaboradores e consultores. Os coordenadores dos Temas,

por parte do CDS-UnB e responsáveis técnicos na SDR/MI foram, respectivamente: Tema 1 -

Hervé Thery e Wilson Torres Filho; Tema 2 - Fernando Paiva Scardua e Maria José Monteiro;

Tema 3 - Lúcia Cony Faria Cidade e Alessandra D’Aqui Velloso; Tema 4 - Bertha Koiffmann

Becker in memorian e Julio Miragaya; Tema 5 - Neli Aparecida de Mello-Théry e Francisco

Bezerra Siqueira; Tema 6 - Márcia Leuzinger)(Jacques Salomon Crispim Soares Pinto. A

composição completa da coordenação, dos colaboradores e das equipes dos respectivos

documentos consta nas respectivas publicações. A Equipe de sistematização dos temas e

redação final do Documento-Base era composta por: Brasilmar Ferreira Nunes (coordenador

técnico), Juliana Dalboni Rocha, Marcelo Felipe Moreira Persegona e Sérgio Ulisses Jatobá,

por parte do CDS-UnB. Por parte do MI: Júlio Miragaya (coordenador técnico do projeto

pelo MI), Wilson Torres Filho, Francisco Bezerra Siqueira, Alberto Lourenço, Elaene Leila de

Oliveira Rocha 28.

27 Á frente do projeto estavam: Antônio Carlos F. Galvão (2003-03.2006), por muitos tido como mentor e
padrinho da PNOT), sucedido por Júlio Miragaya (Coordenador Técnico no âmbito do MI), que segundo
depoimentos esteve no “olho do furacão”) e Henrique Villa (então responsável técnico pelo MI e Coordenador
Nacional de Ações da SDR no âmbito do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial).

28 Outros participantes, ver no Anexo B.2. Colaboradores da ABIPTI e do IICA não foram indicados e não
conseguimos reconstruir.
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Outros participantes são explicitados na ficha técnica de cada documento; como por

exemplo, no Tema 1, onde lê-se que:

Em consonância com a Proposta Técnica para o Projeto [. . .] foram desenvolvi-

dos seis estudos temáticos por uma equipe de professores e pesquisadores do

Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília (CDS-UnB),

juntamente com professores da Universidade de São Paulo (USP), da Univer-

sidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Universidade Federal do Ceará

(UFCe).(BRASIL.MI-SDR, 2006c, p. 10)

Os seis eixos temáticos eram:

Tema 1: Tema 1 - Padrão de uso e ocupação do território e suas Principais Tendências

de Transformação. (BRASIL.MI-SDR, 2006c)

Tema 2: Tema 2 - Avaliação dos Impactos de Planos, Programas e Projetos no Uso e

Ocupação do Território no Brasil. (BRASIL.MI-SDR, 2006d)

Tema 3: Tema 3 - Políticas de Ordenação do Território - A contribuição de experiên-

cias nacionais e internacionais. (BRASIL.MI-SDR, 2006e)

Tema 4: Tema 4 - Logística e Ordenamento do Território. (BRASIL.MI-SDR, 2006f)

Tema 5: Tema 5 - Espaços geográficos sob o Poder da União - Avaliação de sua confi-

guração e gestão na perspectiva de uma PNOT. (BRASIL.MI-SDR, 2006g)

Tema 6: Tema 6 - Avaliação do Aparato Institucional e Jurídico-legal na perspectiva

da PNOT. (BRASIL.MI-SDR, 2006h)

A participação do IICA no Doc-Base, segundo nos foi informado, ocorreu como nos demais

Projeto de Cooperação Técnicas (PCTs) entre o MI e o IICA 29, foi de natureza executiva. O

IICA funcionava como entidade executora que operacionalizava ações como o pagamento de

contratados envolvidos, a organização dos eventos, a impressão e divulgação das publicações

e afins. Por vezes fornecia alguns mapas e outros tipos de dados básicos para construção

do diagnóstico, mas em pequenas proporções. A ABIPTI teria exercido a função de entidade

interlocutora entre o CDS-UnB e responsáveis por esse projeto no MI. Sobre a participação do

Ministério da Defesa no Doc-Base pouco foi possível levantar. Os indícios apontam para uma

participação meramente formal e extremamente pontual, além de apoiar a proposta, teria

sido nula no tocante a interferências de caráter concepcional. Exceto no Tema 5 (Terras da

União) no qual o MD teve contribuição decisiva, ao fornecer os dados do cadastro de Terras

29 São inúmeros e ocorrem desde governos anteriores; praxis comum também a outros ministérios brasileiros.
Todavia na última década, em função de uma série de fatores, destacadamente a intensidade do planeja-
mento e da produção científica no período 2003-2010, esses PCTs se intensificaram extraordinariamente.
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da União e na Minuta do Projeto de Lei, no tocante à inclusão dos princípios e diretrizes

relacionadas à soberania e à defesa do país e afins. A forma, a frequência da comunicação

entre essas quatro instâncias, assim como entre as esquipes de cada Tema do Documento-

Base, não foi possível reconstruir, exceto a ocorrência de dois Seminários internos para

coordenação e integração dos trabalhos como conjunto. Foram realizados dois Seminários,

chamados de “Seminários de Nivelamento”; o primeiro ocorrido na fase inicial dos trabalhos

(em outubro de 2005), e o segundo na fase intermediária (abril de 2006)(abordados mais a

frente).

Pela abrangência dos temas, o ineditismo dos aspectos investigados e o grau de atualidade

do levantamento, não é difícil imaginar que demandou uma extensa e intensiva coleta de

dados, de inúmeras fontes, órgãos e instituições, além de mapeamento e matrizes avaliativas

específicas para esse fim;30 que produziu como resultado vários e detalhados levantamentos

expostos nas publicações de junho e agosto.

Em abril de 2006 é concluída uma versão preliminar dos seis Documentos Temáticos -

publicados em junho daquele ano. Esses documentos - estágio do trabalho- são colocadas

em discussão interna no chamado “II Seminário de Nivelamento”, ocorrido no Auditório

do Ministério da Ciência e Tecnologia, nos dias 03-04 de abril de 2006. Foram dois dias

de apresentação dos trabalhos e debate sobre pontos concretos, bem como a fixação do

cronograma de prosseguimento dos trabalhos (Ver Programação do II Seminário no Anexo

B.3). Para essa discussão foram convidados pareceristas externos que elaboraram pareceres

específicos sobre cada um dos seis Documentos (Lista dos pareceristas no Anexo B.4).31

A partir desse encontro inicia-se a segunda etapa: a sintetização dos Diagnósticos em um

Documento Base, aos quais se acrescentariam indicações de diretrizes, princípios e estratégias

para a futura PNOT.

Na apresentação do documento lê-se que:

Para a elaboração desta versão final, partiu-se dos seis estudos temáticos, dos

quais foram extraídas as principais contribuições, que foram ordenadas, sistema-

tizadas e compatibilizadas nesse relatório de agosto de 2006. (BRASIL.MI-SDR,

2006b, p. 10) [. . .] O Documento é composto por três capítulos: 1) Contextua-

lização; 2) Diagnóstico; e 3) Princípios, Objetivos, Diretrizes, Estratégias e Ins-

trumentos. O capítulo 1 apresenta os marcos balizadores da Política Nacional

de Ordenamento do Território – PNOT; os objetivos para a formulação de uma

PNOT no país e os contextos internacional e nacional. O capítulo 2 sintetiza os

30 Um diagnóstico, sobre esses seis aspectos - ou temas - nessa abrangência inexistia. Segundo depoimento
de colaboradores, os diagnósticos consumiram quase todo tempo previsto para todas as etapas, e como foi
apontado em alguns dos Documentos Temáticos, esbarrou-se em uma série de dificuldades, como base de
dados faltantes ou incongruentes.

31 Não foi possível levantar, em que medida os pareceres, ou mesmo o feedback do II Seminário de Nive-
lamento, tenha alterado ou se refletido nesse documento; ou seja, se houve e quais foram as alterações
incorporadas nessa versão final.
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principais tópicos do diagnóstico no ordenamento territorial no país, extraídos

dos seis estudos temáticos. No capítulo 3, elencaram-se os princípios, diretrizes

e estratégias como subsídios para a formulação de uma Política Nacional de

Ordenamento do Território.(idem)

Figura 24 – Exemplar impresso para os colaboradores do Documento-Base. A versão digital, com
outra capa, foi disponibilizada ao público em agosto de 2006, 260p. Foto: Arquivo pessoal,
realizada com consentimento do entrevistado.
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Figura 25 – Documento-Base - Versão Preliminar de Trabalho. Capa da versão online, 260p. Há uma
outra versão online, também de agosto de 2006, com 251p. (BRASIL.MI-SDR, 2006n), ver
Anexo B.1. Fonte: MI-SDR-PNOT, agosto 2006, capa. (BRASIL.MI-SDR, 2006b)
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No Doc-Base as questões abordadas, as diretrizes e estratégias foram aglutinadas em

torno de seis dimensões:

As questões apresentadas a seguir foram identificadas com base nos relatórios

dos seis temas estudados, não representando uma simples síntese do Diag-

nóstico. Foram utilizadas como subsídios à elaboração das Diretrizes e Estra-

tégias da PNOT. Para tanto foram agrupadas em seis dimensões: 1) Político-

institucional, 2) Econômica, 3) Logística, 4) Ambiental, 5) Sociocultural e 6)

Fundiário-territorial. (BRASIL.MI-SDR, 2006b, p. 186)

Conforme Marcel Bursztyn, coordenador-geral do Projeto pelo CDS-UnB, os estudos

realizados no âmbito do Documento-Base, apontaram as principais Questões Atuais do Orde-

namento do Território no Brasil.32

Para se ter uma noção da abrangência das temáticas e questões tratadas no âmbito da

PNOT, descreveremos, primeiramente, três deles, pois cremos serem menos conhecidos

na área da Arquitetura e Urbanismo (AU); referindo-os aos originais dos seis Documentos

Temáticos publicados em junho de 2006, onde os conteúdos aos quais nos referimos constam

em sua totalidade; pois, no Documento-Base, essa sequência foi sintetizada e alterada.

O Tema 6 - trata do aparato legislativo referente ao OT e afins em vigor no Brasil naquele

momento. Esse tema aglutina e analisa toda a vastidão da legislação então vigente relacionada

à temática, nas três esferas de governo, grifando dispositivos relacionados às normas que

possuem relação mais estreita com a ordenação do território, comentando-os.(Cf. BRASIL.MI-

SDR, 2006h, passim) Trabalho de fôlego, que compõe um excelente referencial, analítico,

atualizado e sistêmico, sobre a temática.

O Tema 2 - procurou “territorializar” (leia-se espacializar Cf. SCARDUA, [26 ago. 2016])

Políticas, Planos, Programas e Projetos Públicos e Privadoss (PPPPPPs) considerados de maior

impacto sobre o espaço nacional. Essa espacialização foi realizada em forma de índices

e mapas diversos, e ao final sintetizada e mapeada, quando possível na escala nacional,

em “Quadros sintéticos das principais políticas, planos, programas e projetos do Governo

Federal”, que se encontram nas páginas (BRASIL.MI-SDR, 2006d, 173-256). O panorama desse

levantamento e mapeamento, revela, entre outros, a escala das intervenções e delas apreende-

se a pequena quantidade de intervenções federais concebidas em escala nacional. A datação

dessas intervenções revela, por sua vez, quais dessas intervenções têm maior continuidade,

ou seja, quais foram prioridade para o Governo Federal ao longo dos anos.

Para tal territorialização e análise desejada, foi criado e utilizado um novo índice: o Índice

de Densidade Territorial (IDT). O tema apresenta a metodologia e a descrição dos indicadores

considerados nesse índice; realiza análises do IDT e elabora mapeamento segundo essa meto-

32 Em palestra proferida por Marcel Bursztyn, no Seminário Nacional de Ordenamento Territorial, dias 7-
8.11.2006, em Brasília ( Cf. S.D.SANDER; G.J.MAIORKI, 2012).
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Figura 26 – Exemplo do levantamento-mapeamento realizado no Tema 2 do Documento-Base. Neste
caso, à esquerda, o Programa de Proteção de Terras Indígenas, Gestão Territorial e Etno-
desenvolvimento integrantes do PPA 2004-2007, coordenação e realização FUNAI; e, à
direita, o Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados –
PRODECER I, II e III, supervisionado pelo MAPA, coordenados e executados pela empresa
CAMPO (1979-1999). Fonte:(BRASIL.MI-SDR, 2006d), p. 188 e p. 191, respectivamente.

dologia (IDT)( Cf. BRASIL.MI-SDR, 2006d, p. 57-65) mapas do IDT para todas as microrregiões

geográficas - a escala de análise por Microrregiãos (MRGs); agrupadas por Unidade Federativa

e macrorregião à qual pertence. Consta no documento que: “Com o objetivo de fazer uma

avaliação das PPPPPP’s federais, sob a ótica do rebatimento no território, foi desenvolvido

um sistema de informações geo-referenciadas (item 3.1), no sentido de contribuir para a

observação do Brasil, consolidando as iniciativas públicas e privadas existentes. Permite-se,

desta maneira, o estudo das problemáticas que compõe um cenário de grande complexidade

a ser gerenciado no planejamento territorial brasileiro“.( BRASIL.MI-SDR, op. cit., p.26)

Esse índice de IDT foi criado pela equipe “como ferramenta para análise das diferenças

entre as MRGs brasileiras, a partir dos dados levantados”( BRASIL.MI-SDR, op. cit., p. 12).

Segundo o documento, a variação dos valores dos indicadores e índice utilizados para cada

microrregião permitiria verificar os impactos territoriais de programas. O agrupamento desses

impactos permitiria a avaliação dos mesmos, em cada microrregião e estado, o que permitiria

avaliar como esses programas podem estar ou não contribuindo para modificar o território

nacional (idem).
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O Tema 5 - trata sobre as Terras da União 33. Aborda o histórico da legislação fundiária e

questões relacionadas a essa legislação, histórica e atualmente. Apresenta a configuração e

a localização das Terras da União em todo território nacional, com alguns mapas das áreas

analisadas, segundo os seguintes usos: Unidades de Conservação e Proteção ambiental, Áreas

Indígenas; Assentamentos e Arrecadações do Instituto Nacional de Colonização e Reforma

Agraria (INCRA) e Áreas do Exército nacional (BRASIL.MI-SDR, 2006g, p. 24-41).

Aborda possibilidades de intervenção em Terras Públicas Determinadas com mecanismos

legais e faz indicações para o ordenamento territorial. Seu conteúdo é, portanto, avaliativo

e propositivo. O tema explicita e aponta, sobretudo, para questões e conflitos existentes,

mapeando alguns “Conflitos territoriais em Terras Públicas” (BRASIL.MI-SDR, 2006g, p. 45). A

Amazônia Legal é analisada e mapeada com maior detalhamento, para toda a sorte de ques-

tões e conflitos, “pois ali, a conflitualidade entre a conservação ambiental e a infraestrutura”

se tonou um tema latente e recorrente. (Op. Cit. p.49) A nosso ver, não somente em relação à

Amazônia, mas enquanto questão estrutural, esse tema aponta de forma límpida conflitos

constitucionais e legislativos existentes no tocante às Terras da União. Aponta a questão

fundiária como chave para a definição de uma PNOT. Fornece uma visão sistêmica e traça

um panorama concreto das inconsistências e contradições da legislação vigente, registrando

questões e conflitos que foram identificados, relatando lacunas percebidas34 e apontando

para a necessidade de uma decisão sistêmica por parte do Governo Federal no tocante a esses

conflitos. Combinados, os mapas dos Temas 1 e 5 dão uma noção de qual a proporção do “Pa-

trimônio da União” no território nacional. Acima de tudo, o Tema 5 se destaca: (1) por apontar

de forma explícita e contundente o grau de conflitualidade da legislação existente e (2) por se

posicionar, apontando que uma PNOT pressupõe uma tomada de decisão sistêmica quanto

ao uso do solo no Brasil, sobretudo em relação aos conflitos e à falta de dados existente.

Os demais Documentos Temáticos, que compunham os Subsídios da PNOT, são bem mais

conhecidos que os supracitados:

O Tema 1 - trata do Padrão de Uso e Ocupação do Solo e suas transformações. Apresenta

abundante e específico mapeamento, característico de outras publicações de seu coordena-

dor, Hervé Thery. Este mapeamento, tal como o “Atlas das Disparidades do Brasil” (THÉRY;

MELLO-THÉRY, 2008) complementa o mapeamento realizado pelo IBGE; como por exemplo

o mapa do avanço da “fronteira da soja no Brasil” ou dos “Limites e Ameaças” dos recursos

naturais na Amazônia (BRASIL.MI-SDR, 2006c, p. 41-45; 66). Inicia com uma abordagem

conceitual do tema, seguida do diagnóstico. Após o levantamento e análise, apresenta dois

cenários de ordenamento territorial, um tendencial e um desejável, elaborados pelo coor-

denador.(Op. Cit, p.77) O Tema 3 - foca-se nas “Experiências Nacionais e Internacionais

33 No território terrestre. A temática do território marítimo brasileiro não fez parte do escopo do Estudo. É
questão relativamente recente, ainda pouco tematizada no Brasil; Wanderley M. da Costa é um dos pioneiros
nessa temática.

34 Aponta as limitações encontradas como a falta e incompatibilidade de dados, de um cadastro das terras, e
de um sistema de controle.
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de Ordenamento Territorial”. Apresenta no início um histórico do planejamento brasileiro

pregresso, para depois abordar algumas experiências nacionais e internacionais de OT. Ex-

plicita os critérios da escolha dos países analisados e narra, uma a uma, as experiências

nacionais e internacionais atuais. Foram investigadas as práticas de OT no México, Canadá,

França, Itália e União Europeia. Destacam-se os Anexos onde se encontram: (1) “Quadros

Esquemáticos” das “Matrizes Analíticas e Estratégicas” de todas as experiências analisadas,

sintetizando, respectivamente, os mecanismos e instrumentos institucionais, operativos e

de gestão, segundo seu caráter jurídico coercitivo, incitativo e persuasivo (BRASIL.MI-SDR,

2006e, p. 194-230). (2) Assim como as bases conceituais, onde são, apresentados de forma

extremamente sucinta, os conceitos que serviram como ponto de partida para o trabalho:

espaço, território, rede, hierarquia de cidades globais, espaço banal, gestão do território,

ordenamento territorial, planejamento territorial, desenvolvimento regional e modelo de

governabilidade (BRASIL.MI-SDR, op. cit., p. 231-235)

Já o Tema 4 - trata da “Logística”. Destaca-se não só pela interpretação mais ampla deste

elemento, desenvolvida pela coordenadora do Tema, Bertha Becker in memorian, mas por

três razões adicionais: (a) por identificar “a logística como um dos principais fatores do

ordenamento do território” (BRASIL.MI-SDR, 2006f, p. 12); considerando-a, explicitamente,

na escala nacional e continental de forma teórica e empírica; (b) e por considerar tanto a

logística referente ao Estado quanto pelo capital privado “em função da imbricação entre

interesses públicos e privados”, ou seja, pela ênfase dada à “logística de grandes empresas”.

Em consequência, analisa não só a malha de infraestrutura estatal (incluindo as Agências

Reguladoras como a à Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), mas o “Sistema

logístico das Corporações” da Petrobras S.A., Companhia do Vale do Rio Doce, Bunge e

Cargil, que de forma convergente com os planos nacionais de transporte, concede mais

atenção ao transporte de cargas que ao de passageiros 35. Destaca-se ainda a abrangência

do marco conceitual adotado, que ocupa a parte 3 do documento (BRASIL.MI-SDR, 2006f,

p. 58-66) e propõe definições para: Território, Ordenamento Territorial, Região, Logística e

Intermodalidade e Multimodalidade.

Por último, vale destacar dois aspectos que marcaram o processo de elaboração do docu-

mento Base, segundo depoimento unânime dos entrevistados colaboradores do documento:

a motivação e o curto prazo. Foi um trabalho e conteúdo tocado pela motivação em contribuir,

para o planejamento naquele contexto. Foi trabalho intenso, grande parte feito do zero, árduo

e sob cumprimento de prazos apertados.
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Tabela 6 – Cronologia do Documento Base.

Fonte: Elaboração da autora.
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2.1.4.1 Cronologia do Documento Base
A elaboração do Documento Base se concretiza com a assinatura de um contrato de Estudo.36

O contrato foi firmado entre o MI e o CDS-UnB e a ABIPTI para o “Projeto de Elaboração de

Subsídios Técnicos e Documento-Base para a Definição da Política Nacional de Ordenação

do Território (PNOT)”. Após a contratação, o CDS-UnB se ocupa com um esboço de uma

proposta de trabalho que é discutida em outubro de 2005, no “I Seminário de Nivelamento”,

ocorrido dia 07 daquele mês, no Centro de Convenções Israel Pinheiro, em Brasília. O objetivo

da reunião foi apresentar e discutir o Plano de Trabalho do projeto em questão, elaborado

pelo CDS-UnB e fixar o cronograma de trabalho. Participaram da reunião membros da equipe

técnica da SDR e componentes da equipe do CDS-UnB. O objetivo do projeto colocado era

construir um referencial para uma proposta de Política Nacional de Ordenação do Território,

através da elaboração de um documento com propostas e indicações do que poderá vir a ser

uma PNOT. Foi fixado que a base conceitual de análise seria o território e sua relação com

conceitos como espaço, escala, nação e governança, entre outros. Importante seria buscar

a construção de um referencial teórico que assegurasse a organicidade entre os seis eixos

temáticos. Ou seja, ali presente, estava um esforço de ordenação dos temas pré-definidos,

para se chegar a um ordenamento do território. Outro aspecto destacado e a ser considerado

no projeto seria a transversalidade da temática do Ordenamento Territorial, vista, ao mesmo

tempo, como uma potencialidade e um desafio. A partir daí são feitas as primeiras reuniões

com e entre as equipes dos seis Temas no âmbito do CDS-UnB. Iniciam-se os trabalhos de

pesquisa.

Em abril de 2006 é concluída uma versão preliminar dos seis Documentos Temáticos,

publicados em junho daquele ano. Esses documentos - estágio do trabalho - são colocados

em discussão interna no chamado “II Seminário de Nivelamento” realizado em Brasília, no

Auditório do Ministério da Ciência e Tecnologia, nos dias 03-04 de abril de 2006. Para a discus-

são foram convidados pareceristas externos que elaboraram Pareceres 37 específicos sobre

cada um dos seis Documentos. Como o primeiro, esse encontro foi restrito aos envolvidos na

elaboração da PNOT e alguns convidados, neste caso os pareceristas e alguns especialistas

do IBGE, entre outros convidados especiais. Foram dois dias de apresentação dos trabalhos

- estágio até ali atingido - e debate sobre pontos concretos, assim como a fixação do crono-

grama de prosseguimento dos trabalhos. (ver Programação do II Seminário no Anexo B.3)

Os pareceres foram solicitados pela coordenadoria do Doc-Base do CDS-UnB, a pareceristas

externos (Lista dos Pareceristas no Anexo B.4); como trabalhos de avaliação dos resultados,

no sentido de dar contribuições ao Estudo. Esse Seminário é mencionado em único artigo

35 Esse assunto foi tratado sob esse viés, também no Tema 2, em ambos referenciado à equidade de acesso aos
equipamentos públicos.

36 A data da assinatura do contrato não foi possível precisar.
37 Não foi possível levantar, em que medida os pareceres, ou mesmo o feedback do II Seminário de Nive-

lamento, tenha alterado ou se refletido nesse documento; ou seja se houve e quais foram as alterações
incorporadas nessa versão final.
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publicado (RÜCKERT; ALBUQUERQUE, 2005), no qual o parecerista convidado, relata que: “O

Parecer procurou, não apenas analisar o Documento (Tema 1) Padrão de uso e ocupação do

território e suas principais tendências de transformação [. . .] como procurou trazer alguma

contribuição ao debate da temática do ordenamento territorial”.(Op. Cit, p. 16)

Após esse encontro, inicia-se a etapa de elaboração do Documento Base (ou Documento

Síntese), publicado em agosto de 2006. Sua publicação teve grande repercussão no meio

acadêmico. Infelizmente o entusiasmo duraria pouco. Em 2007, Aldomar Rückert já apontava

que:

Ao contrário do que se poderia imaginar, de que a ausência de tal política (PNOT)

fosse algo a fazer-se notar, o que se tem percebido é que, com exceção de alguns

seminários regionais de divulgação da proposta governamental (em Goiânia,

Recife, Belém e Florianópolis) e um seminário nacional no Congresso Nacio-

nal em novembro de 2006, a questão é fortemente desconhecida no país. Até

mesmo inexistem trabalhos efetivos de articulação entre os grupos de traba-

lho que desenvolvem a Política Nacional de Desenvolvimento Regional e os da

proposta da Política Nacional de Ordenamento Territorial no próprio âmbito

do Governo Federal. Tal desarticulação revela-se um obstáculo à implementa-

ção destas políticas de forma combinada, pois ambas são, reconhecidamente,

interdependentes. (RÜCKERT, 2007)

2.1.5 Divulgação e Discussão
A ideia e a intenção de elaboração de uma pnot para o Brasil são divulgadas em 2003 para a

academia brasileira. Primeiramente no âmbito da Oficina de Debate, no final 2003, e em uma

palestra na V Conferência das Cidades em dezembro do mesmo ano.

A divulgação do processo de formulação de PNOT se inicia com a publicação dos Anais da

Oficina de Debate, dois anos depois, em 2005. Seguem algumas ocorrências, como palestras

e informes, de continuação desta etapa de pré-divulgação da PNOT para um público mais

restrito, voltada à divulgação da existência desta futura política, o que envolvia, quais as

questões, como seria implementada e o que estaria em elaboração. Ainda não se tratava da

divulgação para o grande público e sua discussão com o restante da sociedade. Esta etapa

de maior Divulgação e Discussão intra e extra governamental da PNOT havia sido prevista

desde o início; para ocorrer com a conclusão dos Subsídios - o Documento Base (Cf. Termo

de Referência (2004)(BRASIL.MI-SDR, 2004b)). Nesse sentido, embora de forma muito menos

intensa, a PNOT seguiu o mesmo procedimento democrático que as demais políticas do

governo naquele período. É sobre essas etapas e formas de divulgação e discussão da PNOT

que trata este tópico; cronologicamente narrado.

Segundo o que nos foi possível reconstruir 38, o processo de divulgação se abre com uma
38 Como dito anteriormente, a PNOT não foi oficialmente documentada. Essas apresentações, estavam
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palestra pioneira no final de 2003. Essa palestra da SDR/MI, datada de dezembro de 2003,

ocorre um mês após a Oficina de Debate, foi apresentada na V Conferência das Cidades. Ela

divulga a existência de uma proposta de PNOT para o Brasil juntamente com a PNDR, ambas

em estado inicial (BRASIL.MI-DPR, 2003). A última ocorrência na divulgação de discussão

da PNOT par o público em geral, ocorreu em dezembro de 2006, no âmbito do Seminário

Nacional de Ordenamento Territorial. Ela fecha o ciclo oficial de divulgação e discussão da

PNOT. A partir de então, a PNOT sai da pauta. No setor acadêmico, são publicados alguns

artigos, sobretudo no ano de 2005. Após 2006, as publicações oficiais inexistem e as publica-

ções acadêmicas que se ocupam com a PNOT tornam-se ainda mais raras; salvas algumas

exceções que se concentram no ano de 2007 e vão até 2013 (referenciadas ao longo da tese).

Panoramicamente, da etapa anterior ao Documento Base; ou seja de pré-divulgação

anterior à discussão oficial aberta ao grande público, encontramos registros do final de 2003

a meados de 2006 em algumas palestras, eventos e comunicados para público alvo restrito,

sobretudo funcionalismo público e setor acadêmico. São eles:

• A Palestra na V Conferência das Cidades (2003) (BRASIL.MI-DPR, 2003);

• A Palestra da CGPT-MI (2004) (GALVÃO, 2004)

• O Registro dos Anais da Oficina de Debate (2005) (BRASIL.MI-IICA, 2005);

• A Palestra da SDR-MI (junho de 2006) (BRASIL.MI-SDR, 2006k) 39;

• Dois Informes no Boletim Regional da SDR-MI (2006) (BRASIL.MI-SDR, 2006j, p. 26); (BRASIL.MI-

SDR, 2006i, p. 28);40

• A menção em publicação dedicada à PNDR (BRASIL.MI-IICA, 2006, p. 29);

• Os seis Documentos Temáticos (em junho de 2006) e o Documento Base (em agosto de

2006, em duas versões) (BRASIL.MI-SDR, 2006a), (BRASIL.MI-SDR, 2006b).

Na etapa oficial de Divulgação e Discussão da PNOT com o público em geral, encontramos:

• Os Seminários oficiais de Divulgação e Discussão (ago-dez. 2006)(Tabela 7);

• Noticiário de divulgação do Seminário Nacional de OT no Jornal do Senado Federal

(nov. 2006)(Agência do Senado, 2006).

As palestras e informes encontrados, anteriores à publicação do Documento-Base, vão

disponibilizadas na internet durante a pesquisa bibliográfica. Onde e para qual público ocorreram não foi
possível averiguar, ou ainda se houve outras palestras de pré-divulgação da PNOT além das mencionadas.

39 Realizada ainda durante os trabalhos na versão final do Documento Base. Não sabemos para qual público,
onde e se foi realizada, essa palestra.

40 Publicação quadrimestral da SDR intitulado ’Boletim Regional - Informativo da Política Nacional de Desen-
volvimento Regional. Menciona em duas edições, ambas de 2006, em seus Informes enuncia a existência da
PNOT, no outro relata sobre o Seminário Nacional de Ordenamento Territorial em nov. de 2006.
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de dez. de 2003 a junho de 2006. Todas as palestras e publicações ocorrem por inciativa

da SDR/MI e subunidades como a CGPT e o Departamento de Gestão de Programas de

Desenvolvimento Regional (DPR).

Após a Oficina de Debate há um hiato de silêncio oficial sobre a PNOT. Em 2005 são publi-

cados os Anais da Oficina de Debate, ocorrida dois anos antes. No momento da publicação

dos Anais, ainda se tratava de uma fase inicial de divulgação, ou seja, da divulgação da ideia

de que se pensava em uma PNOT para o Brasil. Uma ideia e um desejo, ainda sem concre-

tude ou um plano de implementação. A publicação dos Anais, ou seja, do Debate na Oficina

promoveria uma expansão da discussão sobre o que seria e deveria conter uma PNOT para o

Brasil. O alcance da repercussão dos Anais foi restrita, basicamente, ao público acadêmico

especialista em Planejamento Urbano e Regional e ao interior do Governo Federal. É com a

contratação do Documento-Base e sua elaboração, em 2006, que a futura PNOT vai tomando

forma e cronograma, inclusive sua divulgação intra e extragovernamental. A ilustração 27,

demonstra que em junho de 2006, fase final do documento Base, o MI já realizara palestra, na

qual divulgava que uma PNOT estaria em andamento e um Documento de Subsídios para a

mesma estaria sendo elaborado.

Figura 27 – Divulgação Oficial da PNOT - Divulga que o Documento Base está sendo elaborado, junho
2006. Fonte: MI-SDR,junho 2006 (BRASIL.MI-SDR, 2006k, slide 1)

Essas divulgações em palestras até meados de 2006 apresentavam a existência da ideia

de uma PNOT para o Brasil. Divulgavam a ideia e, também, tateavam o apoio para a mesma.
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A divulgação e a discussão mais concreta da proposta preliminar da PNOT, intra e extra-

governamental, só ocorreria após a finalização e publicação do Documento Base; aguardava-

se por sua conclusão, que ocorreu em agosto de 2006. Somente a partir de agosto de 2006 e

concentrado em poucos meses que se inicia o segundo e grande momento de divulgação, o

primeiro de franca negociação da futura política. Essa divulgação e ’negociação’ da futura

PNOT, em âmbito nacional, ocorrem de forma concentrada no segundo semestre de 2006. Para

tanto foi planejada uma série de Seminários que se encerraria com um Seminário Nacional.

Assim como para as demais políticas nacionais de peso daquele período, previa-se discussão,

negociação; no caso da PNOT, pelo fato de agregar vários temas polêmicos; instrumentos

existentes, bem como a serem criados, requisitava, grande envergadura e em primeira mão, a

aceitação ou apoio político no interior do Governo, tanto em nível federal quanto em outras

esferas de governo. Essa divulgação e busca de respaldo político foi prevista; foi discutida no

II Seminário de Nivelamento e está registrada na programação dos Seminários (abril de 2006,

Anexo B.3) bem como em palestra do MI em junho de 2006.

Para ter-se uma noção da amplitude e importância da discussão da PNOT no interior

do Governo Federal, basta que se observe as instâncias governamentais em que se previa

discuti-la:

INSTÂNCIAS DE DISCUSSÃO DA VERSÃO PRELIMINAR DA PNOT - JULHO A

OUTUBRO de 2006:

1 - Governo Federal

2 - Governos Estaduais

3 - Entidades acadêmicas, Institutos de pesquisa

4 - Entidades profissionais

5 - Entidades empresariais

6 - Entidades da Sociedade Civil

7 - Congresso Nacional e Senado Federal: Comissão de Relações Exteriores e

Defesa Nacional; Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo; Câ-

mara dos Deputados: Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de

Desenvolvimento Regional; Comissão de Relações Exteriores e de Defesa

Nacional e Comissão de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Sustentá-

vel. (BRASIL.MI-SDR, 2006k, slides 15-16) 41

41 Uma das poucas palestras de autoria da Gerência Territorial de Planejamento e Gestão (GTPG), o último
slide indicava seu endereço, telefone e email. Não foi possível levantar onde foi apresentada e para qual
público; o arquivo esteve disponível no Site do MPOG em 2012.
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Nota-se, também, que a CGPT-SDR/MI, coordenadora do Projeto PNOT, tinha uma con-

cepção bastante concreta do Doc-Base e de como a PNOT iria prosseguir após a finalização

do mesmo, seria divulgada e colocada em discussão. Obviamente, buscar-se-ia com esse

passo apoio para a futura política 42.

A ideia dos seminários, além de apresentar a proposta da PNOT, era discuti-la em um

processo misto de negociação e busca de apoio político. Desta consulta ao público e entidades

intra-e-extra-governamentais, deveria resultar a PNOT, ou seja, a proposta do Projeto de

Lei. Nas palavras do ministério, em 2006: O MI trabalha na formulação de uma proposta

preliminar a ser utilizada como base de um amplo processo de consultas de âmbito nacional. O

resultado das consultas baseará a versão definitiva da PNOT ( Cf. BRASIL.MI-IICA, 2006, p. 29).

O público alvo era tanto intragovernamental (ministérios, entes e representantes estaduais e

municipais) quanto extragovernamentais (representantes de entidades de classe, federais,

regionais, inscritos e convidados em geral).

Concretamente, foram previstos doze Seminários de Divulgação e Discussão da PNOT

(ver tabela a seguir), entre agosto e dezembro de 2006 - três no nível do Governo Federal,

outros ministérios e representantes de entidades de classe; oito seminários regionais em

diferentes capitais brasileiras e um Seminário Nacional - que deveria coroar essa etapa. O

objetivo enunciado era a apreciação pelo restante do governo nas três esferas e participantes

dos Seminários. Desses seminários internos e regionais, só ocorreram alguns. Não foi possível

constatar quantos ocorreram, nem seu feedback. Faltam informações e lembranças sobre

eles.

Segundo os dados levantados, esses seminários regionais possuíam uma apresentação pa-

drão - powerpoint de 74 slides 43. O único seminário desta série que foi divulgado oficialmente

pelo ministério, foi o de Recife (disponibilizado na biblioteca digital do MI (BRASIL.MI-SDR,

2006l). Nem sua ocorrência, nem o feedback foram documentados.

Infelizmente, uma listagem dos seminários e dos eventos ocorridos parece não ter sido

feita. Portanto, a seguir estão listados, aqueles que foram previstos e o que conseguimos

reconstruir.

42 Pelas informações das fontes referentes à PNOT, incluindo a supracitada palestra e até esta data, junho de
2006, não havia indícios perceptíveis de que ela ficaria isolada na pauta federal poucos meses depois (veja
seção 2.1.7). Esse processo só foi apreensível ao investigá-lo como um todo, e ao contrapor informações de
diversas fontes.

43 Nos foi informado que a elaboração desta apresentação para os Seminários foi prevista como última etapa
indicada no contrato do Documento Base.
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Tabela 7 – Seminários previstos para a divulgação e discussão nacional da PNOT. O Seminário Nacional,
previsto como coroamento da divulgação da PNOT, foi realizado em Brasília, no Auditório
Petrônio Portela do Senado Federal, dias 07 e 08 de novembro de 2006, teve cerca de 200
participantes.

Fonte: Elaboração da autora.

Figura 28 – Palestra do Seminário Regional de Divulgação e Discussão da PNOT - Recife, setembro de
2006. A autoria da apresentação indica a CGPT e CDS-UnB.

Fonte: Website MI, slide 1, último acesso em dez. 2016.
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Em entrevista à Agência do Senado, Henrique Villa, relata em novembro de 2006, que (Agên-

cia do Senado, 2006):

[. . .] já realizamos esse seminário em várias cidades e tivemos suporte de várias

instituições, entre elas a Universidade de Brasília. Como resultado disso tudo,

pretendemos, no ano que vem, elaborar um documento com a proposta de

Política Nacional de Ordenamento Territorial e submetê-lo a consultas públicas

em todo o território brasileiro. (Entrevista Henrique Villa da Costa Ferreira à

Agência Senado, 07.11.2006)

Do cronograma previsto, não foi possível levantar se todos eles ocorreram. Sobre quatro

deles, encontramos menções (como indicado na tabela)44. O maior deles, de maior repercus-

são, e ainda lembrado por alguns entrevistados, foi o Seminário Nacional de Ordenamento

Territorial (figura 29).

Figura 29 – Seminário Nacional de Ordenamento Territorial divulga e discute a PNOT. Realizado dias
07 e 08 de novembro de 2006 no Auditório Petrônio Portela, Anexo II do Senado Federal
em Brasília. Foi promovido pela MI/SDR, o CDS-UnB, a ABIPTI e organizado pelo ICCA,
com o objetivo de apreciar e avaliar o Documento-Base da PNOT e divulgar os resultados
do trabalho dos últimos três anos destinados à construção daquela proposta. No primeiro
dia, teve como tema dos painéis: O marco conceitual do ordenamento territorial (pales-
trante Wanderley Messias da Costa -USP); Questões atuais do ordenamento do território
no Brasil (palestrante Marcel Bursztyn, CDS-UnB) e, no segundo dia: Bases para uma
proposta de PNOT, vários palestrantes. Teve cerca de 250 participantes, entre eles empre-
sários e representantes de ONGs, de universidades e de instituições públicas, além de
alunos de graduação e pós-graduação. Foto: Clélio Azevedo. Fonte: Jornal Senado Federal,
07.11.2006. (Agência do Senado, 2006)

A divulgação e discussão da PNOT foi prevista também via internet. Iniciada no âmbito

destes seminários e reiterada após o seminário nacional, na forma de um fórum digital,
44 Através da somatória e cruzamento de dados das lembranças dos entrevistados, da pesquisa bibliográfica e

arquivos ainda disponibilizados na internet no ano de 2011, quando iniciamos o projeto de pesquisa. Em
artigo Rückert((RÜCKERT, 2007) menciona quatro desses seminários, realizados em Goiânia, Recife, Belém e
Florianópolis.
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segundo divulgação da SDR em dezembro 2006; uma publicação de poucas tiragens e acesso

ao público leitor do Boletim Regional do MI. Ali consta que:

A contribuição das diferentes representações da sociedade civil, parlamento, ins-

tituições públicas e privadas, universidades e órgãos governamentais, comporão

documento da proposta da PNOT, processo que conta com a parceria do Centro

de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília – UnB e da Asso-

ciação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica – ABIPTI, por meio

do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura – IICA. O sítio do

Ministério oferece oportunidade a qualquer cidadão de participar da elaboração

da proposta da referida Política. Basta acessar <www.integracao.gov.br> [. . .] para

se associar ao fórum de discussão disponível. (BRASIL.MI-SDR, 2006i, p. 28)

Quando iniciamos a pesquisa em 2012, esse site e o fórum não estavam mais no ar.

Não pudemos averiguar por quanto tempo e qual foi sua repercussão, se houve e quais as

colocações e discussões foram feitas. Essas magras informações sobre esse evento são o

último registro oficial da PNOT. A partir desse seminário nacional em dezembro de 2006, as

informações sobre a PNOT tornam-se ainda mais escassas. Mesmo sobre a fase seguinte, a

elaboração jurídica do Projeto de Lei, não há divulgação, exceto os decretos que instituem o

Grupo Interministerial responsável pela elaboração desse Projeto por parte do MI.(Tratados

na seção 2.1.6)

No tocante ao envolvimento de outros entes governamentais e representantes de classe

em sua formulação, a PNOT, pode-se afirmar que foi muito diminuta. Diferentemente de

outras do mesmo ministério, especialmente da PNDR, no caso da PNOT, poderia-se apontar

que o MI agiu de maneira incongruente ao enunciado de que PNOT deveria ser ’pactuada

com a sociedade’45; investiu pouco na abertura do debate da PNOT com a academia e com o

restante da sociedade, seja na fase pós-Oficina, seja durante a elaboração do Documento-Base

ou após o mesmo, ficando restrito a esses poucos seminários 46.

Por último, é oportuno ressaltar que, além dos seminários exclusivos à PNOT, a temática

do ordenamento territorial também foi, durante e no pós-PNOT, tratada como um comple-

mento às politicas regionais ou voltadas ao desenvolvimento regional em alguns eventos

internacionais promovidos pelo MI-SDR. Nesses eventos, o ordenamento territorial é tratado

de forma tangente, quando mencionado ocorre justaposto à questão regional.

Embora tratassem predominante da PNDR, do Planejamento de Políticas Regionais ou

da Capacitação de Funcionários em Desenvolvimento Regional, uma série de seminários e

colóquios internacionais ocorridos em 2006 e 2007 merece maior atenção: (1) pela ausência

da PNOT; (2) por estarem diretamente relacionados ao planejamento nacional e ao funcio-

45 (BRASIL.MI-IICA, 2005, p. 2), (BRASIL.MI-SDR, 2006n, p. 189), (BRASIL.MI-SDR, 2006b, p. 19).
46 Não nos foi possível averiguar porque houve pressa, ou porque foi dedicado somente um semestre à

elaboração de estudo tão amplo, e alguns poucos seminários para discussão da proposta.
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nalismo público no tocante às questões e aos modelos então vigentes sobre o planejamento

e gestão territorial no Brasil; (3) por revelarem a grande imbricação da União Europeia na

reformulação do planejamento e gestão brasileiros; a partir de 2006, de forma direta e contí-

nua. Por isso mencionamos a seguir esses eventos. A nosso ver, sua existência, assim como a

abrangência de sua divulgação e disseminação, permite captar o peso, a predominância e

várias nuances de determinado modelo de planejamento e gestão na contemporaneidade 47.

Permitem captar o momento, assim como a intensidade da cooperação com sua maior fonte

referencial: a União Europeia 48, em vários assuntos, dentre eles: ’Políticas de Integração

Regional’ e ’Cooperação Transfronteiriça’ (ver (BRASIL.MPOG, 2007-2017)):

• 23-24.março.2006 - Seminário Internacional: Políticas de Desenvolvimento Regio-

nal: Desafios e Perspectivas à Luz das Experiências da União Europeia e do Brasil.

Publicado em DINIZ et. ali. (BRASIL.MI-SDR, 2007d). 49;

• 29-30.nov.2007 - Colóquio Internacional: Boas Práticas Territoriais no Brasil e na

União Europeia, promovido pela SDR e Comissão Europeia. Brasília; no qual foi assi-

nado acordo Memorando Brasil-União Europeia em Políticas Regionais; publicado em

vários locais e ocasiões; dentre outros em: (BRASIL.MI-SDR, 2006i), (BRASIL.MI-SDR,

2007c, p. 7-11),(BRASIL.MI, 2008), (BRASIL.AGENCIABRASIL, 2007);

• 11-13.nov.2008 - Seminário Internacional de Planejamento Territorial no Brasil. Pro-

movido pela Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos do Ministério do

Planejamento para discutir uma nova forma de Desenvolvimento Regional Sustentado
50; (BRASIL.MPOG, 2008),(BRASIL.MI, 2011);

47 Não só nas intervenções do MI, mas estavam em sintonia com ações do Ministério do Planejamento
(MPOG) e Meio Ambiente (MMA), nesses últimos no tocante à gestão, mas não somente. No âmbito do
MPOG, esse intercâmbio com a União Europeia foi constatado, também, na elaboração do Estudo da
Dimensão Territorial (BRASIL.MPOG-CGEE, 2008) que deveria subsidiar o PPA 2008-2011; que, como o
próprio nome indica, "adota o território como ponto de partida para o planejamento da ação governamental
a longo prazo" (BRASIL.MPOG, 2006). O noticiário do Ministério das Relações Exteriores intitula a matéria:
’Brasil busca cooperação europeia para elaboração do Plano Pluri Anual 2008-2011’( Cf. BRASIL.ABC, 2008).

48 Ver Agenda completa 2009-2011 no Anexo A.4. A Comissão Europeia se empenhou, sobretudo a partir de
2005, em desenvolver Projetos de Cooperação em Planejamento Regional com vários países, incluindo a
China, a Rússia. No entanto, foi com países e entidades da América do Sul e, em especial com o Brasil -
com vários ministérios brasileiros, em cooperação bilateral com os mesmos ou veiculada através do IICA,
Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) e Instituto Latinoamericano de Planejamento
Econômico e Social (ILPES) - que essa cooperação adquiriu maior continuidade e intensidade; desde o
Projeto EuroBrasil (BRASIL.MPOG, 2007a); (BRASIL.MPOG, 2007b) até os atuais Diálogos Setoriais da última
década (Cf. (BRASIL.MPOG-CE, 2009, p.32-24) também em (BRASIL.MI, 2011, passim).

49 Objetivo do seminário era analisar as experiências de políticas regionais na União Europeia e no Brasil,
no intuito de gerar um aprofundamento crítico sobre nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional
(PNDR). Foram convidados renomados acadêmicos, e especialistas nacionais e estrangeiros com experiência
no trato das questões teóricas e práticas do desenvolvimento regional. O Seminário estava estruturado em
apresentações e debates, organizados em seis painéis. A publicação reúne e divulga o conjunto dos trabalhos
apresentados nesse seminário, veja (BRASIL.MI-SDR, 2007d).

50 Contou com aproximadamente 250 participantes, dentre elas autoridades e servidores de diversas áreas do
Governo Federal, representantes das secretarias estaduais de planejamento e administração e importantes
nomes dos cenários político e acadêmico, nacional e internacional.
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• 03-05.dez.2008 - Congresso Internacional sobre Gestão de Políticas Regionais no

MERCOSUL e na União Europeia, Brasília/DF (BRASIL.MI-SDR-Comissão Europeia,

2010b, p.2-3);

• maio-nov. 2009 - 1ª, 2ª e 3ª - Oficina de Capacitação Brasil-União Europeia: para o

Desenvolvimento Regional, Subsídios da Experiência Europeia para a Política Regi-

onal Brasileira e com foco em temas de interesse dos espaços prioritários da PNDR

(mesorregiões), respectivamente, em maio, setembro e novembro de 2009 (BRASIL.MI-

SDR-Comissão Europeia, 2010b, p.4-5);

• 21-22.07.2010 - Oficina de avaliação da Cooperação UE-Brasil em Política Regional,

em Brasília (BRASIL.MI-SDR-Comissão Europeia, 2010a) e (UE, 2011, p. 5).

Dentre eles destacamos dois. Um ocorrido logo no início de 2006: o Seminário Interna-

cional intitulado Políticas de Desenvolvimento Regional: Desafios e Perspectivas à Luz das

Experiências da União Europeia e do Brasil, realizado em Brasília, nos dias 23 e 24 de março de

2006. Realizado pelo MI em parceria com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico

e Social (BNDES) e a Comissão Europeia (no caso a DG-REGIO)( Cf. BRASIL.MI-SDR, 2007b,

p. 40).

Segundo publicação (anais) desse evento: ’O objetivo do seminário foi analisar as experi-

ências de políticas regionais na União Europeia e no Brasil, com vistas ao aprofundamento

crítico da nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional ( Cf. BRASIL.MI-SDR, 2007d,

p. 5). 51 No entanto abordou nos debates, dentre seis painéis, em um A questão territorial ante

as transformações econômicas mundiais (Op. Cit). E o faz, por um viés fortemente regional.

O teor da argumentação era a troca de experiências entre o Brasil e a União Europeia em

Políticas Regionais, visando a redução das disparidades regionais: Brasil e União Europeia

buscam políticas de redução das disparidades regionais [. . .] O governo brasileiro firmou hoje

memorando de entendimento com a União Europeia para troca de experiências que possibili-

tem aprimorar políticas de redução de disparidades regionais no Brasil e no bloco econômico

europeu [. . .] . (BRASIL.AGENCIABRASIL, 2007).

Na ocasião, foi assinado:

[. . .] pelo Ministro de Estado da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, e pela

Comissária da União Europeia, Dra. Danuta Hübner, um Memorando de Enten-

dimento entre o Governo Brasileiro e a União Europeia52, visando ao aprimora-

51 Esse evento foi divulgado nos Boletins da SDR com mais destaque e frequência que a PNOT; por exemplo
no Boletim Regional, nº 5, set-dez. 2007, p.7-11; 40 em (BRASIL.MI-SDR, 2007c) e (BRASIL.MI-SDR, 2007b);
bem como por parte do IICA em (Página Rural, 2007) e da Agência Brasil (BRASIL.AGENCIABRASIL, 2007).
Para Oficinas e Cursos profissionalizantes ver (BRASIL.MI-SDR, 2009a), (MATOS; BERNARDI; SILVA, 2010)
(BRASIL.MI-SDR-Comissão Europeia, 2010a); (IICA-MI, 2009), (IICA-MI, 2011), (BRASIL.MI, 2010) Anexos,
A.4; A.5.

52 Ver Memorando na íntegra em (BRASIL.MI, 2007).
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mento de políticas que reduzam as disparidades regionais no Brasil e no espaço

territorial[. . .] articulações resultaram na participação brasileira no “Open Days:

European Week of Regions and Cities“, evento realizado em Bruxelas-Bélgica, do

dia 08 a 11 de outubro de 2007, e que contou com a participação do Ministro Ged-

del Vieira Lima como convidado da Comissária Danuta Hübner, juntamente com

os Ministros de Desenvolvimento Regional da China e da Rússia. (BRASIL.MI-SDR,

2007b)

Figura 30 – Colóquio internacional de Boas práticas territoriais, Brasília, 29.11.2007. Fonte: MI-IICA
(BRASIL.MI-SDR, 2007c, p. 8)

Figura 31 – Assinatura do Memorando de Cooperação Técnica entre União Europeia e Brasil,
no âmbito do Colóquio Internacional Comissão-Europeia-Brasil, novembro de 2007.
Fonte: (BRASIL.MI-SDR, 2007b, p. 7-11)

O outro evento de destaque foi o “Colóquio Internacional de Boas Práticas Territoriais no

Brasil e na União Europeia”, ocorrido nos dias 29 e 30 de novembro de 2007. Tal como o

Seminário Internacional, esse Colóquio foi realizado pelo MI juntamente com Comissão

Europeia. No noticiário do Palácio do Planalto o evento foi divulgado da seguinte forma:

O Ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, e a comissária da União

Europeia para Política Regional, Danuta Hübner, abriram na manhã desta quinta-

feira (29.11) o Colóquio Internacional de Boas Práticas Territoriais no Brasil e
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na União Europeia. O principal objetivo do colóquio, que está sendo realizado

no Naoum Plaza Hotel, em Brasília (DF), é promover o intercâmbio de experi-

ências institucionais e acadêmicas no campo do desenvolvimento regional e

territorial. (BRASIL.AGENCIABRASIL, 2007), 29.11.2007, grifo nosso.

Também participaram da abertura do Colóquio o Ministro Extraordinário de Assuntos

Estratégicos, Roberto Mangabeira Unger, a Embaixadora Maria Edileuza Fontenele Reis, dire-

tora Geral do Departamento de Europa do Ministério das Relações Exteriores, o Embaixador

João Pacheco, Representante da União Europeia no Brasil, e Carlos Basco, representante do

IICA no Brasil. ( Cf. BRASIL.MI, 2008).

Destaca-se que além da divulgação das “Boas Práticas Territoriais” o evento foi ocasião

da assinatura de um Memorando (MoU) de Cooperação entre o Brasil e a União Europeia

em Políticas Regionais. Conforme Boletim Regional do MI, a negociação do Memorando da

Cooperação teria sido firmada em Bruxelas, em novembro de 2007, e teria tomado “como

referência – a cooperação, ora em andamento, entre a União Europeia e a República Popular

da China.” ( Cf. BRASIL.MI-SDR, 2007b, p. 40)

Firmado, em novembro de 2007, esse acordo de cooperação entre o Brasil e a União

Europeia, coroaria as articulações iniciadas quando da realização do supracitado Seminário

Internacional “Políticas de Desenvolvimento Regional: Desafios e Perspectivas à Luz das

Experiências da União Europeia e do Brasil”. (BRASIL.MI-SDR, 2007d)

O ano de 2007 marcava o início de um intercâmbio, que se intensificaria nos anos seguin-

tes, até os dias atuais. Em 2008, lê-se que:

Na ocasião, o Ministro Geddel Vieira Lima afirmou que esperava bons frutos desse

acordo de cooperação técnica. A comissária Danuta Hübner também declarou

acreditar nas vantagens do memorando de entendimento. “O Brasil e a União

Europeia enfrentam os mesmos desafios globais, ou seja, há espaço para a compe-

titividade e também para a cooperação. O memorando vai ajudar a superar esses

desafios”. Os trabalhos serão realizados por meio de grupos técnicos e temáticos,

para que haja troca de informações e experiências. A União Europeia está disposta

a dar todo o apoio para o Brasil [. . .] (BRASIL.MPOG, 2008), 25.03.2008

Além desses eventos, houve uma série de cursos de capacitação profissional no âmbito da

Agenda de Cooperação entre o Brasil e a União Europeia, selado no final de 2006, e pror-

rogado consecutivamente até os dias atuais. Em 2007 também foram realizados Cursos de

Capacitação de gestores em Oficinas e Reuniões técnicas; Oficina de Planejamento Terri-

torial Integrado; Oficinas e Modelos e Metodologia de Avaliação de Programas e Políticas

Públicas, também no MPOG, no âmbito de um projeto de “Planejamento, Ordenamento e

Gestão Territorial no Brasil - Apoio à Modernização do Aparelho do Estado”, denominado

Projeto EuroBrasil 2000 ( Cf. BRASIL.MPOG, 2007a, p. 302).(Descrição do Projeto, ver Anexo
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Figura 32 – Projeto EUROBRASIL 2000. Fonte: MPOG, 2007, capa (BRASIL.MPOG, 2007b)

A.3) Com essas ocorrências, e priorizações na pauta do MI e do Governo Federal, a PNOT, foi

esquecida. Como apontado em 2007:

Ao contrário do que se poderia imaginar, de que a ausência de tal política fosse

algo a fazer-se notar, o que se tem percebido é que, com exceção de alguns seminá-

rios regionais [. . .] e um seminário nacional no Congresso Nacional em novembro

de 2006, a questão é fortemente desconhecida no país. Até mesmo inexistem

trabalhos efetivos de articulação entre os grupos de trabalho que desenvolvem

a Política Nacional de Desenvolvimento Regional e os da proposta da Política

Nacional de Ordenamento Territorial no próprio âmbito do Governo Federal. Tal

desarticulação revela-se um obstáculo à implementação destas políticas de forma

combinada, pois ambas são, reconhecidamente, interdependentes. (RÜCKERT,

2007)

Forçoso concluir que por problemas intrínsecos e extrínsecos à PNOT, após a Oficina de

Debate inicia-se uma morosidade em seu andamento, que vai confluir para uma fase de

divulgação e negociação oficiais comprimidas em poucos meses do segundo semestre de 2006.

Esse cronograma passa a impressão de que se corria contra o tempo. Conclui-se também que
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Figura 33 – Projeto EUROBRASIL 2000. Regiões Turísticas do Brasil. Fonte: MPOG, 2007,p. 42 (BRA-
SIL.MPOG, 2007a)

a PNOT foi muito pouco divulgada e discutida, se comparada a sua contemporânea, a PNDR.

Em nível federal, nem mesmo na Câmara Interministerial de Políticas de Integração Nacional

e Desenvolvimento Regional, em si pouquíssimo conhecida e documentada, encontramos

registro da PNOT ou de sua divulgação (veja seção 3.3). Para além do MI, existiram alguns

artigos acadêmicos que abordavam e discutiam a PNOT, mas o debate dos anos iniciais perdeu

fôlego, sobretudo no pós 2007. Fato que consideramos sintomático e instigante; balizou parte

da pesquisa e foi considerado na interpretação do objeto de estudo e de sua trajetória.

2.1.6 Formulação jurídica
Nesta fase as informações oficiais são praticamente nulas, se restringem basicamente a

três decretos. Porém, encontramos duas publicações que mencionam essa fase da PNOT,

depoimentos de alguns entrevistados, e outras poucas informações através do cruzamento

de fontes documentais que permitiram avançar um pouco no silêncio que rege esta etapa.

Ela representa a tentativa derradeira de se implementar a PNOT no Brasil.
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Apesar da falta de perspectiva de implementação pela falta de apoio político constatado

durante a fase de divulgação pós-Documento Base, foi iniciada mais essa tentativa, tentando,

dessa vez, fazê-la vingar através da inclusão de outros ministérios em sua formulação. Ou seja,

de tentar um arranjo no interior do Governo Federal que pudesse lhe dar respaldo político.

Nesse sentido, foram dados mais três passos na tentativa de dar continuidade à PNOT: (1)

A criação do GTI para elaboração da Minuta do Projeto de Lei (concluída em dezembro de

2007); (2) A elaboração do Projeto de Lei da PNOT que seria levado à aprovação do Congresso

(concluído no final de 2008); (3) e a Submissão desse Projeto de Lei à aprovação das respectivas

Assessorias Jurídicas do MI, MD e Casa Civil.

Todos esses passos de cunho aparentemente jurídico, de fato, foram fundamentalmente

políticos, pois envolviam grande negociação e aprovação interministerial. Portanto, intei-

ramente vinculados a um trabalhoso processo de negociações com outros ministérios, no

sentido de ajustar seu conteúdo de forma que pudesse obter um consenso. O consenso

possível para que a PNOT pudesse obter apoio político. Conforme relatado em André V. Frei-

tas (FREITAS, 2013, p. 153): “o que definiria o avanço ou retrocesso dessa discussão seria o

arranjo de forças entre os diversos atores envolvidos, incluindo seus lobbies“. A ideia era

formular o projeto de Lei em sintonia com os sete ministérios participantes e a Casa Civil,

concluir o Projeto de Lei (PL) e enviá-lo para votação no Congresso Nacional. Mas antes que

isso ocorresse, é interrompido o processo e o Projeto de Lei não é enviado ao Congresso.

O PL desaparece no interior da Casa Civil. Por ter durado 2 anos até finalizar o PL, e não

180 dias como previsto no Decreto, ou em outras intervenções contemporâneas, deduz-se

que foi um processo bastante lento. Como entendemos a morosidade das negociações e os

seguidos atrasos na avaliação do Projeto de Lei pelas assessorias jurídicas, já eram indícios

de que não era uma prioridade. A nosso ver, sintomas do desinteresse pela PNOT; quase que

prenunciando seu abandono.

Sobre essa fase as fontes documentais revelam que no primeiro semestre de 2007, Decretos

Presidenciais instituem e normatizam a composição de um Grupo de Trabalho Interministe-

rial - GTI para elaboração do Projeto de Lei da Proposta da Política Nacional de Ordenamento

Territorial - PNOT; definindo objetivos, diretrizes gerais, estratégias e instrumentos para a sua

implementação (BRASIL.Casa Civil, 2007a) e determina que o GTI terá prazo de 180 dias, para

apresentar a proposta da Política à Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvol-

vimento Regional do Conselho de Governo. Dois meses depois, o segundo Decreto (de 10

de maio de 2007) altera a composição desse GTI (BRASIL.Casa Civil, 2007b), mantendo a

coordenação do mesmo pela Casa Civil. Um mês depois, o terceiro Decreto (de 11 de julho

de 2007) (BRASIL.Casa Civil, 2007c) alteraria novamente a composição do GTI da PNOT. Na

primeira composição eram quatro os ministérios, na segunda adicionaram-se mais dois: ;

e na terceira foi adicionado o Ministério das Minas e Energia. Em sua composição final era

integrado pela: a) Casa Civil da Presidência da República (coordenação); b) Ministério da

Integração Nacional; c) Ministério da Defesa; d) Ministério do Planejamento, Orçamento e
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Gestão; e) Ministério do Meio Ambiente; f) Ministério das Cidades; g) Ministério do Desenvol-

vimento Agrário; e h) Ministério de Minas e Energia. Dessa sequência apreende-se que havia

certa insegurança ou falta de clareza quanto à abrangência interministerial.

Esta fase de ajuste interministerial e formulação jurídica no âmbito do Grupo de Trabalho

Interministerial (GTI), tinha, segundo decreto, como coordenadora a Casa Civil, e o MI

como unidade executora. Na coordenação técnica e executora, assim como nos diálogos

das negociações, tenazmente prosseguidos, esteve Júlio Flavio Gameiro Miragaya, então

vinculado à SDR/MI.

Vale ressaltar que, nesta fase, ocorrem duas mudanças de relevo: (1) a PNOT deixa de

ser um projeto uni-ministerial; (2) a troca de competências sobre a PNOT. A passagem da

coordenação e da competência da elaboração da PNOT do Ministério da Integração e da

Defesa (como prescrita na Lei 10.683, de 2003) para a Casa Civil (conforme decretos de 2007).

A partir desse momento, fica claro que a PNOT deixa de ser coordenada pelo MI e passa

para a Casa Civil, como acontecera com o ordenamento territorial nos anos 1990 via ZEE. No

entanto, como projeto que envolvia sete ministérios e a Casa Civil.

A nosso ver, há dois aspectos, duas transições, a serem destacadas nesta fase de formulação

da PNOT:

• A transição da fase anterior teórico-técnica para uma fase política. Nesse momento,

a proposta, idealizada basicamente sob uma visão acadêmica, com intenções iniciais

buscando um ideal máximo desejado engendra o jogo político, ou seja, submete-se ao

confronto de interesses no aparato estatal brasileiro, no caso, os interesses de Casa Civil

e de cada ministério que compunha o GTI. Ocupados com suas respectivas prioridades

(planos e políticas então em andamento) e sujeitos às respectivas pressões partidárias,

regionais, locais e pessoais, dentro do executivo e fora dele; não sabemos se houve e até

que ponto a PNOT foi considerada como uma aliada, um complemento, uma melhoria

ou um atrapalho frente a seus interesses específicos; foi, provavelmente, variável entre

os ministérios, pois a questão ambiental também era pauta central daquele Ministério

do Meio Ambiente.

• A transição na coordenação da PNOT; que deixa de ser um projeto, uma política uni-

ministerial, no caso o MI, para ser multiministerial. Tal fato não é irrelevante. Não só

porque há ministérios mais fortes que outros, e o MI não é, tradicionalmente, conside-

rado como sendo pertencente aos primeiros; mas porque, obviamente, uma proposta

que adentra no Congresso tendo o respaldo de vários ministérios, carrega em si, mais

peso politico e tende a obter mais apoio que quando oriunda de um único ministério.

Destas duas transições, tiramos duas conclusões:

• Embora houvesse nos Governos Lula, uma clara tentativa de articular Estado e Aca-
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demia Nacional, a experiência mostrou que também esse tipo de articulação requer

muito mais atenção, planejamento e perseverança (continuidade) que a investida 53;

pois possuem visões e funcionamento muito diversos, fato que não foi específico ao

caso da PNOT. Indica que a articulação, a aproximação desses ’2 universos’ (Estado e

Academia) é uma, dentre várias práticas a serem desenvolvidas.

• A outra conclusão diz respeito à mutação do conteúdo da PNOT, da ideia inicial até

onde foi (o Projeto de Lei). Comparando a proposta contida no Documento-Base e

na Minuta do Projeto de Lei, diferenças significativas são constatáveis. É visível que

o resultado do ajuste interministerial emergiu de um consenso. O consenso possível.

A face mais drástica desse consenso, em nosso entender, foi o grau de ambiguidade

que a Minuta adquiriu. Não sabemos se o Projeto de Lei se diferencia da mesma, mas

na Minuta (ver Anexo 77) há tantas prioridades e estratégias, algumas até mesmo

contraditórias, colocadas em pé de igualdade, que não se sabe no que resultaria se fosse

implementada, ainda mais imprevisível, pelas modificações que sofreria até conseguir

obter a aprovação no Congresso Federal.

A seguir, são descritas as duas etapas desta fase da PNOT.

2.1.6.1 Minuta do Projeto de Lei da PNOT
Logo após a fase de divulgação e discussão da PNOT, na primeira metade de 2007, são lançados

três decretos que instituem o GTI destinado à elaboração da PNOT. Sua composição é alterada

por três decretos consecutivos. O primeiro deles institui o GTI, os dois subsequentes alteram

sua composição. Segundo o decreto o GTI tem 180 dias de prazo para conclusão de seus

trabalhos, podendo ser prorrogável por igual período, mediante justificativa da coordenação.

O processo se estende até final de 2008. Depois entra uma fase de tramitação jurídica interna,

em março de 2009, tem-se o último registro na trajetória da PNOT. A partir daí perde-se o

rastro da PNOT.

A existência dessa Minuta ou Esboço do Projeto de Lei 54 só encontramos em dois artigos:

um publicado por Júlio Miragaya e Leandro Signori, que a publicaram na íntegra, como anexo

de seu artigo (MIRAGAYA; SIGNORI, 2011, p. 157-167) intitulado “A importância de uma

PNOT para o Brasil55”; e em artigo de apelo similar, que pleiteia pela retomada do debate em

2013 (FREITAS, 2013) intitulado : “Uma política de Ordenamento Territorial para o Brasil?”

A minuta é um documento conciso, de 10 páginas elaborado como uma proposta para

a institucionalização da Política Nacional de Ordenamento Territorial (anexada na íntegra,

77). Essa minuta definia seus princípios e objetivos de uma forma geral, algumas estratégias

53 Questão aprofundada na entrevista com Paulo Pitanga do Amparo (AMPARO, [29.set 2016]).
54 Esboço ou Ante-Projeto de um Projeto de Lei, podendo ser alterado, ou não, até a versão final, o que

frequentemente ocorre.
55 Relata sobre sua elaboração, data sua conclusão em dezembro de 2007, e anexa a Minuta na íntegra ao

artigo (Idem).
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e instrumentos para sua implementação. Todavia, era ainda bastante vaga e preliminar,

também do ponto de vista jurídico. Na Minuta, constam 9 objetivos, 26 princípios, 9 macro

estratégias, nenhuma diretriz 56 e duas definições (de território e da própria PNOT). Alguns

pontos destacam-se e diferenciam-se das fases concepcionais anteriores, não por divergências

essenciais a elas, mas por alguns pormenores. Outro ponto a destacar é a falta de diretrizes e a

falta de direcionamento sobre como os objetivos, refletidos nas estratégias, seriam alcançados.

A Minuta, a nosso ver, caracteriza-se pela continuidade da agregação de interesses sociais

muito heterogêneos, a saber, aqueles que estavam em jogo no Governo Federal naquele

momento e ainda presentes nos dias atuais. Presentes, inclusive, desde seus primórdios

concepcionais.

Os nove objetivos eram:

Figura 34 – Fonte: Miragaya e Signori, 2011, p. 157-158.

56 Não há artigo que as explicite. As diretrizes ficam subentendidas ou como sinônimo das estratégias (Art. 5)



130 Capítulo 2. Arqueologia da PNOT

Quanto à integração das dimensões, na Minuta, elas foram aglutinadas nas Estratégias da

PNOT (BRASIL.GTI-INTERMINISTERIAL, (2007)2011, Artigo 5). Quarenta estratégias foram

agrupadas em 9 ’dimensões’ para implementar as diretrizes da PNOT, a saber: a dimensão

político-institucional; urbana; rural; econômica; fundiária; ambiental; infraestrutura e

logística; sociocultural; da defesa e das relações internacionais, nessa ordem de precedên-

cia e com diferentes graus de detalhamento. (Op. Cit. p. 160-164) Não só na ordem atribuída,

mas também na inclusão de dois aspectos inexistentes nas fases anteriores, revela, a nosso

ver, a distância existente entre ’dois universos’, ou mais precisamente, duas instâncias : a

acadêmica e a governamental. Isso por que, apesar das inciativa de trabalharem de forma co-

operativa, no caso, equipes do MI e do CDS-UnB, o resultado não se aplica quando engendra

a máquina publica, sobretudo, se essa extravasa para outros ministérios. Tal torna-se notório

especialmente quando se verifica que os temas ou eixos temáticos (tratados como dimensões)

foram tratados de forma autônoma, ou não foram objeto de estudo no Documento Base.

Importante salientar que na Oficina de 2003, foram apontadas 3 dimensões: econômica,

ambiental e social; no Termo de Referência (2004) são apontadas 5 macro-opções estratégicas

(2.1.3); nos Documentos Temáticos (junho de 2006) são 6 os temas de relevância que se

consolidam no Documento-Base (agosto de 2006) em 6 dimensões; por fim nos Seminários

de Divulgação (agosto e setembro de 2006)(BRASIL.MI-SDR, 2006l, slides 51-59) onde se fala

de 6 dimensões, embora não necessariamente correspondentes ao Documento-Base. Embora

esses temas estivessem presentes na série de documentos dos Anais e no Projeto do contrato

com o CDS-UnB, alguns inclusive correspondendo aos eixos temáticos, estavam até a Minuta

de forma fragmentada, dispersa e desarticulada. Ademais, no conjunto desses documentos,

respectivos a fases concepcionais da PNOT, apreende-se a perenidade de uma polissemia, ou

uma confusão terminológica ou mesmo uma (in)distinção de entendimento entre “dimen-

são”, “temas prioritários” e “macroestratégia”. Três elementos destacados e concretizados em

várias estratégias da Minuta são coincidentes com as fases anteriores: descentralização da

administração, a desconcentração das atividades produtivas e a desconcentração urbana.

Quanto a sua execução e aos instrumentos administrativos há uma novidade na Minuta,

a retomada das palestras anteriores ao Documento Base. Aparece claramente uma tentativa

integrada e sistêmica de OT nacional e continental, quando prescreve a criação de um Conse-

lho Nacional de Ordenamento Territorial (CNOT) no âmbito do MI, que seria sua secretaria

executiva (Art. 9). A Minuta retoma e concretiza também a ideia de um Sistema Nacional

de Gestão do Território (SISNOT) - Sistema Nacional de Gestão do Território - (Art. 7 e 8) e

não de um Congresso Nacional e um Programa Interinstitucional de Integração Territorial -

Continental como proposto na divulgação em 2006 ( Cf. BRASIL.MI-SDR, 2006l, slides 67-71).

O SISNOT teria o objetivo de promover a coordenação e a articulação institucional das

políticas públicas setoriais e dos instrumentos de regulação com relevante impacto territo-

rial operados pelos entes federados. Os instrumentos para tanto seriam de competência do

Conselho CNOT (Cf. Artigos 11,12,13 (BRASIL.GTI-INTERMINISTERIAL, (2007)2011). As inter-
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venções a serem articuladas foram: os planos de ordenamento territorial e os planos diretores,

quando da elaboração ou revisão desses pelos municípios e articular a rede urbana a partir

das diretrizes e princípios de uma Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU)(Op.

Cit., Art. 13). Nota-se portanto, que o enunciado intuito de articulação das políticas públicas

se reduziu a uma minoria de intervenções e exclusivamente relacionadas às áreas já urbaniza-

das. Como entendemos, contradiz as estratégias enunciadas nas fases anteriores e contradiz o

enunciado caráter de integração, de coesão e de articulação das políticas e do espaço nacional.

Em uma retomada da PNOT ou de política análoga, valeria repensar essas questões.

Por último, vale explicitar que em nossa pesquisa, constatamos imprecisão das infor-

mações quanto ao caminho da elaboração da Minuta. Não nos foi possível averiguar essas

informações, assim como não foi possível obter informações sobre as alterações em relação

ao Projeto de Lei da PNOT; o caminho e as negociações ocorridas até a conclusão do Projeto

de Lei, ou seja o ano que se seguiu após a elaboração dessa Minuta. Mas obtivemos informa-

ções e são convergentes, no tocante ao fato que o Projeto de Lei chegou a ser concluído. E,

após longas e morosas negociações, teria tido a anuência de todos os ministérios envolvidos.

Cremos, portanto, que continha o consenso que foi possível obter.

2.1.6.2 Projeto de Lei
Entre a Minuta e o Projeto de Lei seguiu-se mais um ano de negociação ou tramitação no

referido GTI. Não foi possível obter mais detalhes sobre essa negociação; exceto que a PNOT,

findou, segundo entrevistados da SDR/MI 57, sendo tratada de forma tangencial na pauta

federal como um todo. Em novembro de 2008 (MIRAGAYA; SIGNORI, 2011, p. 141), mais de

um ano depois da conclusão da Minuta, o GTI teria concluído o PL da PNOT (Cf. NETO, [25

ago. 2016]). Esse PL foi visto por poucas pessoas e seguiu os necessários trâmites burocráticos,

a saber, sua aprovação pelas respectivas assessorias jurídicas Consultoria Jurídicas (ConJURs).

Teria recebido essa aprovação da ConJur da Casa Civil e do Ministério da Defesa em março de

2009, com o parecer positivo de que poderia ser enviado à votação no Congresso 58.

Esse foi o último registro da PNOT passível de levantamento. Constatamos que nesse

mesmo ano, o CONAMA registra em seus relatórios internos, a resolução de que “desistiu de

prosseguir com as tentativas de comunicação com a Casa Civil”. (BRASIL.MMA/CONAMA,

2007-2010)

Não tivemos acesso ao Projeto de Lei, portanto ele não pôde ser analisado, mas nos

foi informado que se tratava de um Projeto enxuto, já mais concreto e detalhado que a

Minuta, em termos de formulação jurídica e de conteúdo (princípios, diretrizes, objetivos,

etc). Dedutivamente, ele deve ter sofrido ajustes e incorporado o que pode ser consensual

57 (NETO, [25 ago. 2016]); (AMPARO, [29.set 2016]) e (GALVÃO, [30 set. 2016]).
58 O Projeto de Lei foi enviado a Casa Civil, onde recebeu, em março de 2009, parecer da respectiva assessoria

jurídica, com o entendimento de que a proposta apresentada possui regularidade jurídica e autoriza o seu
encaminhamento ao Chefe do Poder Executivo. (NETO, [25 ago. 2016]).
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aos ministérios que integravam o GTI e formatado para tornar-se compatível com o início de

uma discussão no parlamento em busca de aliados.

Entendemos que essa última tentativa indica que o seleto grupo responsável pela PNOT,

e os poucos aliados que a PNOT tinha naquele momento, ainda queriam que ela fosse im-

plementada. Sabiam das dificuldades, da fragilidade da tentativa, mas ainda tentaram. Esse

foi o último registro que encontramos de atividade concreta do MI. Embora o GTI tivesse

trabalhado no Projeto de Lei da PNOT até final de 2008, esse trabalho e essa tentativa seriam

em vão.

Os autores que publicaram a Minuta, em uma das raras publicações que abordam e defen-

dem a PNOT após 2006.59, defendem a A Importância da Política Nacional de Ordenamento

Territorial (PNOT) para o Desenvolvimento Sustentável Brasileiro, apresentam um histórico

da PNOT, resumem esta fase da seguinte forma: “Em dezembro do mesmo ano [2007] o GTI

concluiu a elaboração da minuta do Projeto de Lei que institui a PNOT, que foi encaminhada

à Casa Civil da Presidência da República para apreciação e posterior encaminhamento ao

Congresso Nacional, o que ainda não ocorreu [2011].” (MIRAGAYA; SIGNORI, 2011, p. 141) E

concluem que:

Dessa forma, não obstante já terem os Ministérios da Integração Nacional e da De-

fesa coordenado o processo de elaboração da Política Nacional de Ordenamento

Territorial e encaminhado à Casa Civil da Presidência da República, não há um

debate nacional instaurado sobre a proposta da PNOT. O retardamento da ação

governamental no que se refere ao envio do projeto de lei ao Congresso Nacional

está em flagrante descompasso com a conjuntura internacional no que diz res-

peito às diversas experiências avançadas de ordenamento territorial. (MIRAGAYA;

SIGNORI, 2011, p. 156)

Constata-se que da formação do GTI à conclusão do Projeto de Lei se passaram quase dois

anos. Esse Projeto, depois de formulado e aprovado pelas assessorias jurídicas, desapareceu

na Casa Civil no momento em que estava prestes a ir à votação no Congresso. A nosso ver, a

morosidade, inclusive os subsequentes atrasos na avaliação do Projeto de Lei, já eram indícios

desse desfecho.

Conclui-se que a PNOT, ao contrário da empolgação de sua divulgação inicial, foi abando-

nada de forma silenciosa. Decisão política, não comunicada. Foi invalidada e abandonada em

silêncio. Com o abandono da PNOT, abandonam-se todos os esforços e os recursos investidos

até então em uma PNOT para o Brasil. Esvaem-se também, o debate e as esperanças atribuí-

das a ela - a essa que era uma das políticas ambiciosas - daquele espírito de mudança dos anos

iniciais do governo Lula. Até hoje a PNOT não foi retomada, nem há algo similar no sentido

59 Na revisão bibliográfica só encontramos quatro publicações de pesquisadores avulsos, que após 2007, ainda
tem como tema central a PNOT: (RÜCKERT, 2007), (RÜCKERT, 2009,2010), (MIRAGAYA; SIGNORI, 2011),
(FREITAS, 2013).
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de agregar e coordenar as intervenções na configuração do espaço nacional. Ocorre o inverso.

A tendência à desarticulação revigorou-se. Mesmo no MI, testemunhou-se, crescentemente,

um retorno à prática interventiva desarticulada, pulverizada, pontual e restrita a certas áreas

prioritárias ou temáticas como a irrigação; prática interventiva que a PNOT, ao menos em

alguns aspectos, pretendia combater. Mais uma vez na história do país, perde-se a tentativa

de um caminho no sentido da consideração, do entendimento e do planejamento do país

como um todo.

2.1.7 Abandono
A paralisação da PNOT é controversa quanto ao “quando” e ao “porquê” - ou “porquês”. Difícil

fazer afirmações a respeito, pois faltam informações para tanto. Foi uma ocorrência paulatina

e sobretudo inexplícita. Como entendemos, foi a soma de vários os fatores que influenci-

aram, crescentemente, para esse desfecho. No entanto, algumas coisas foram passíveis de

comprovação e são dignas de nota.

Em primeiro lugar, o que é possível afirmar a esse respeito, é que, contrariamente ao alarde

de sua oficialização, seu abandono ocorreu em silêncio, sem explicações. Uma decisão de

gabinete. Deixou até mesmo ministérios que participaram do GTI de formulação do Projeto

de Lei e ex-colaboradores sem informação. Esse estado de desinformação, segundo os dados

que puderam ser levantados, inicia-se em 2007, vai se exacerbando, até culminar no silêncio

total no interior da Casa Civil em 2009.

Em segundo, que, oficialmente, a PNOT ainda sobrevive, como letra morta nos relatórios

de atividades e competências da SDR; nas metas dos PlanoPluriAinuais pós 2007, assim como

nas prescrições legislativas do regimento do ministério e também as constitucionais que

foram associadas a ela na época de sua divulgação (a esse respeito ver Tópico 3.4).

Apesar de diferentemente interpretada, para sua paralisação contribuiu um fato consta-

tado: houve uma clara priorização da PNDR à PNOT, na SDR desde o princípio (veja seção

3.2); assim como a priorização de outras intervenções no interior do Governo Federal. No

caso, da PNDR, a priorização se agudiza em termos de ações e recursos em alguma altura

de 2005, e no Governo Federal como um todo, claramente, a partir de 2007. Nesse processo

truncado, concorrendo com outras políticas nacionais - dentro da SDR e fora dela - nos

outros ministérios, no Congresso Nacional, o sumiço do projeto de Lei foi apenas o momento

de cristalização, a consolidação concreta de uma tendência que se processava ao longo de

sua trajetória. Tendência essa, que, por sua vez, era uma, dentre várias manifestações de

um processo sócio-político maior, subterrâneo, implícito da reprodução do status quo, a

nosso ver, também explicitado, através do silêncio em torno do sumiço do Projeto de Lei e do

abandono da PNOT.

Além do referente ao abandono, constatamos que houve silêncio, também, em torno

da despriorização da PNOT, tanto na SDR quanto em nível federal (veja seção 3.3). Como
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entendemos, para além de parte do MI, factualmente despriorizada logo após sua divulgação

no final de 2006. Propositalmente ou não, esse silêncio oficial - e também acadêmico - em

torno da PNOT a partir de 2007 contribuiu para o esquecimento da PNOT ao direcionar

as atenções, unicamente, para a nova política daquele ministério ou para o PAC. Também

contribuiu para o esquecimento brusco da PNOT, o fato de que a PNDR, sobretudo nos

primórdios, possuía um enunciado em muitos pontos convergentes ao da PNOT. Um dos

documentos pioneiros da PNDR, publicado em agosto de 2005, inicia dizendo que:

[. . .] Urge, assim, por em marcha esse debate tão relevante para a definição de

uma nova era de desenvolvimento para o Brasil. (Ministro Ciro Gomes apud

(BRASIL.MI-SDR, 2005a, p. 4) e (BRASIL.MI-SDR, 2005b, p.5-6)).

Em 2007, na submissão da proposta e na ocasião do lançamento da PNDR, lê-se que:

Há muito tempo que o país sonha com o momento de poder pensar novamente,

com determinação, em seu desenvolvimento [. . .] Preparar o terreno para a edifi-

cação de um novo período histórico afirma-se, portanto, como um dever e uma

obrigação daqueles que, como eu, estão engajados na tarefa de mudar a orienta-

ção herdada dos governos anteriores e recolocar, no rumo correto, o projeto de

Nação que almejamos nesta entrada do Século XXI. (Ministro Ciro Gomes apud

(BRASIL.MI-SDR, 2007a, Apresentação)

Ambas, a PNOT e a PNDR, anunciavam introduzir um modelo de planejamento e de ges-

tão inovador, de longo prazo, que subsidiaria o desenvolvimento nacional e a redução das

desigualdades regionais 60; de forma que, nem se sentiu, naquele momento, a falta de uma

PNOT.

No entanto, a invalidação da PNOT não deve ser atribuída somente à PNDR. Como

mencionado anteriormente, a PNOT não era a única proposta ambiciosa da SDR-MI. Naquela

Secretaria, a renovação do planejamento convergia para além do Plano Amazônia Sustentável

- PAS, ele mesmo um referencial macrorregional para as iniciativas federais, estaduais e

municipais, na tentativa de se avançar de imediato na implementação da Política Nacional

de Desenvolvimento Regional – PNDR, que poderia (deveria) evoluir, futuramente, para

ser substituída por uma Política Nacional de Ordenamento Territorial, a PNOT. Enquanto

políticas inovadoras e abrangentes, tanto a PNDR quanto a PNOT procuravam se distinguir

em muitos aspectos das iniciativas antecedentes e estavam em total sintonia com parte

significativa da pauta federal. Dizemos parte, pois havia políticas federais – como visto no

capítulo anterior - que tinham propósitos afins e que deveriam integrar-se a essas novas

60 Embora esse tenha sido o lema e objetivo específico e explícito da PNDR, também foi um objetivo várias
vezes referenciado na PNOT; ora nesses termos, por ex. “Reduzindo as disparidades e desigualdades espa-
ciais, inter e intra-regionais” (Cf. (BRASIL.MI-SDR, 2006l, slide 43); ora com outros termos, a redução das
desigualdades econômicas, sociais e espaciais.
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concepções espaciais, como a renovação do Projeto Nacional de Desenvolvimento Sustentável

de Territórios Rurais – PRONAT (MDA), e até outras mais tradicionais, como a política agrícola

do MAPA ou de mineração do MME. Essa concomitância de interesses somada às tradições

arraigadas na prática governamental seriam os principais óbices, extrínsecos, que iriam

influenciar a trajetória da PNOT.

Como formulado por entrevistada, que participou da elaboração e coordenou um dos

Documentos Temáticos do Documento Base: “Não é de admirar que a PNOT não tenha sido

implementada. O que surpreende é que os estudos básicos, de ampla abrangência, tenham

sido lançados em uma época de desprestígio do planejamento integrado.”(Cf. CIDADE, )

Para o abandono da PNOT, além da priorização da PNDR, contribuía toda uma gama de

fatores intrínsecos e extrínsecos, estruturais e conjunturais. Dentre os conjunturais, evidencia-

se que no ano de 2007, quando o GTI do Projeto de Lei, iniciou seus trabalhos, concorriam

com a PNOT outras intervenções nacionais de peso, destacadamente o Programa de Acelera-

ção do Crescimento (PAC) priorizado naquele momento em nível federal. Somam-se ainda,

fragilidades e dificuldades intrínsecas à formulação da PNOT. Dentre elas a falta de referen-

cial conceitual e instrumental, a falta de conhecimento sobre os temas envolvidos, sobre

os reais conflitos, critérios e instâncias para lidar com os mesmos, enfim, sua abrangência

e seu caráter integrador, os temas que deveria abarcar e como deveria fazê-lo, mesmo que

limitados a determinado tipo de intervenções, no Brasil, já era mudança demais. Destacamos

sua ambivalência quanto a objetivos demasiado heterogêneos, para não dizer contraditórios.

Sem dúvida, esses aspectos contribuíram, mas nenhum deles, por si só, é capaz de explicar o

processo por trás dessas ocorrências. Interpretamos que foram inúmeros fatores, um amplo

feixe de aspectos, extrínsecos e intrínsecos, que em conjunto, convergiram para esse desfecho.

Como formulada na Minuta, iria incomodar muitas instâncias do aparelho governamental

e se confrontar com práticas arraigadas, arcaicas, com políticas já em andamento e toda

uma lógica da reprodução social, cristalizada nos governos anteriores, ao longo dos séculos.

Sobre o incômodo geral, vale notar que por sua abrangência, ambivalência e contrariedade,

partes (propostas) da PNOT incomodavam a uns, partes a outros. A priorização da Reforma

agrária incomodava, a priorização da logística também, a falta de especificidade e diretrizes

para as áreas rurais faltavam a outros. Sua incompatibilidade com a flagrante contradição

de interesses presente na estrutura social do Brasil, e, portanto, com a lógica da reprodução

social brasileira, mais visível no modus operandi da máquina estatal brasileira.

Tal incompatibilidade da PNOT pode ser captada em vários aspectos, mas elencaremos

um, intrínseco, central: seu horizonte de longo de prazo. Este é contrário ao ’princípio’ do

retorno imediato e ao horizonte das ’próximas eleições’, daí a histórica preferência por obras

e intervenções visíveis, seja porque conhecidamente ’dá voto’ ou ’dividendo de voto’; seja por

ser aderente aos nichos e preferências regionais/municipais/locais engendradas no governo,

em todas suas esferas.
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Mas como destacamos, é necessário considerar, que no âmbito do MI, mesmo na SDR,

o ano de 2007 foi um ano repleto de novidades, predominantemente regionais. Conforme

(BRASIL.MI-SDR, 2008, p. 8): “Em janeiro de 2007, por meio das Leis Complementares 124 e

125, foram criadas as novas Superintendências de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam)

e do Nordeste (Sudene)”; em fevereiro veio a oficialização da PNDR; e ao longo do ano

desenvolveu-se o projeto prioritário ExpoRegiões (BRASIL.MI-IICA, 2006) 61. Ao longo de 2007

também foram lançadas as bases do projeto de cooperação entre o Governo brasileiro, por

intermédio do Ministério da Integração Nacional e a Diretoria Geral de Políticas Regionais da

Comissão Europeia (DG-REGIO), selado com a assinatura do Memorando de Cooperação em

novembro de 2007 no âmbito do Colóquio Internacional de Boas Práticas Territoriais no Brasil

e na União Europeia 62. Ainda em 2007, entre outros, foram preparados eventos e parcerias

com governos estaduais e municipais para capacitação de funcionários públicos, tais como o

Curso Internacional de Gestão Estratégica de Desenvolvimento Local e Regional (com apoio do

Governo da Bahia e da Universidade Federal do Recôncavo Baiano); e promoveu a discussão

sobre os critérios que devam nortear a elaboração das regionalizações estaduais, junto ao

IBGE, visando a revisão que este iria realizar das mesorregiões e microrregiões geográficas( Cf.

BRASIL.MI-SDR, 2008, p. 8-9). De 2006 em diante, iniciou-se, juntamente ILPES e CEPAL,

cursos diversos, nacionais e internacionais como os Cursos de Capacitação de funcionários

em Desenvolvimento Regional e Local, e seu Planejamento Estratégico 63.

Ou seja, acontecia muita coisa. Não só buscando redesenhar o planejamento, mas a

gestão, donde destaca-se o peso regional e a influência da Comissão Europeia. Nesse en-

tremeio regional, aparece, no relatório de gestão da SDR, um parágrafo sobre a PNOT: “Em

relação ao ordenamento territorial, a SDR tem exercido a coordenação técnica no âmbito do

Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) responsável pela elaboração da Política Nacional de

Ordenamento Territorial (PNOT)“.(Op. Cit.)

Que a PNOT foi paralisada é consenso. Uma interpretação convergente tanto em de-

poimentos dos entrevistados quanto nas publicações acadêmicas. As divergências dizem

respeito ao momento da paralisação e seus porquês, ou por não saberem informar. Quanto às

razões, foram apontadas, predominantemente razões ora políticas (falta de apoio político),

ora pessoais (troca de ministro, a saída de Antônio Carlos Galvão do ministério, e afins).

61 Apresentado nacionalmente e, em outubro, em Bruxelas, por ocasião do evento Open Days, sobre política
regional da União Europeia.(Cf. BRASIL.MPOG-CE, 2009, p. 32)

62 O Seminário Internacional está documentado em (BRASIL.MI-SDR, 2007d). Sobre o Colóquio ver 2.1.5.
63 No anos de 2006 a 2009 foram realizados cursos em sete cidades brasileiras (BRASIL.MI-SDR, 2009a,

passim). No ano de 2007, “a SDR, juntamente com IICA: realizou Reuniões com os parceiros bancários para
proposição das diretrizes e prioridades, em consonância com os planos regionais de desenvolvimento, para
a aplicação dos recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento(...) Realização do curso de Gestão
Estratégica do Desenvolvimento Regional e Local – ILPES-CEPAL em Salvador-BA [. . .] Realização do evento
de capacitação em Análise Regional [. . .] Contribuiu com a divulgação da PNDR, por meio de publicações
(no. 4 do Boletim Regional ano 2, Cartilha da PNDR [. . .] Contratação de estudos para os Fundos FNO, FNE,
FCO [. . .] (BRASIL.MI-SDR, 2008, p. 29-34). Compreensível e consistente se lembrarmos que logo no início
do ano de 2007 a PNDR acabara de ser oficializada.
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Outro ponto a destacar seria o entendimento do abandono fundamentado na falta de

legislação 64, em certas pessoas ou trocas de cargos decisórios. A respeito dos “humanogra-

mas” (expressão cunhada por Marcel Burztyn) 65, vale mencionar que um dos entrevistados

diferenciou o apoio político existente entre a PNOT e a PNDR da seguinte forma: “a PNDR

tinha uma madrinha, Tânia Bacelar, a PNOT não tinha“. Em outras entrevistas transparece a

leitura de que a PNOT teria tido, sim, um “padrinho” e um mentor que seria Antônio Carlos F.

Galvão, cuja saída da SDR, em março de 2006, foi apontada como fator para o esmorecimento

da PNOT. Certamente essas pessoas foram decisivas para certos passos no andar de ambas as

políticas, porém, não os colocaríamos como determinantes.

Tânia Bacelar mencionou em entrevista, em 2013, que:

O Ministério da Integração Nacional, principal responsável por tais políticas

[territoriais], foi desde logo entregue a um aliado (primeiro ao Partido Socialista

Brasileiro (PSB) e mais adiante devolvido ao Partido do Movimento Democrático

Brasileiro (PMDB), que o conduzira ao longo do governo Fernando Henrique). O

resultado é que o Ministério da Integração Nacional, quando visto com cuidado,

continuou a ter nas obras hídricas seu foco central, enquanto as políticas regionais

explícitas foram modestas [. . .] (BACELAR, 2007b, p. 48).

Para João M. R. Neto (NETO, [25 ago. 2016]): “No debate sobre as dificuldades de levar

adiante a PNOT, a questão político partidária fez a diferença“.

Sem dúvida, esses aspectos contribuíram, mas nenhum deles, por si só, é capaz de ex-

plicar o processo por trás dessas ocorrências. Interpretamos que foram inúmeros aspectos

extrínsecos e intrínsecos à PNOT e ao MI, um amplo feixe de fatores que convergiu para

esse desfecho. Análoga à sinergia de fatores que convergiu para o surgimento da ideia da

PNOT em 2003, três anos depois convergiu para sua despriorização no MI e seu abandono

em 2009. Coube perguntar: o que mudou nesses anos? Que fatores foram esses? Como ex-

posto, constatamos que foram muitos, e não sem disputa política no âmbito federal. Toda a

configuração de forças e interesses no governo construía um novo quadro, uma conjuntura já

bem distinta dos anos iniciais. Nesse novo quadro, as condições para uma PNOT haviam se

esvaído. Também a empolgação com a possibilidade de mudança se dissolvera diante dos

vários golpes sofridos ao longo dos anos. A força da realidade brasileira - do conservadorismo

lato senso - advindas da base material e social do país (da estrutura social), mantiveram-se

hegemônicas, e imprimiram, passo a passo, a lógica de sua reprodução. Como historicamente,

bloquearam interesses e propostas que lhe fossem adversas. Sobraram alguns nichos para as

reformas moderadas, duramente negociadas, mas que também se minguam e se esvaem a

cada ano.
64 Assunto tratado na seção 3.4.
65 Utilizada para se referenciar a influência, ou melhor a precedência, que certas pessoas em certos cargos

políticos exercem sobre o caminhar ou não, ou sobre o como caminhar, de determinada ação no âmbito da
máquina estatal brasileira, em relação aos organogramas.(Cf. BURSZTYN, [16 set. 2016]).
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Essa é a lógica da reprodução social brasileira, que imprimiu na prática, a falta de adesão

seguida da invalidação da PNOT, assim como os obstáculos à PNDR, e tantas outras, mais

divergentes, como ficaria claro somente alguns anos depois.

No caso da PNOT, um dos indícios, a nosso ver, foi a preferência pela PNDR, pois funci-

onou, na prática, como o veredito de despriorização da PNOT, por: (1) sugar as energias e

recursos daquele órgão (até então sustentáculo da PNOT) e (2) a atenção da academia (ambos

tratados em Paralelidade PNDR-PNOT 3.2). Como constatado, essa tendência, ou processo

de preferência pela PNDR no interior do MI (era convergente a outros órgãos e esferas go-

vernamentais), já havia sido sinalizada desde a campanha presidencial e pela SDR/MI desde

2003. A nosso ver, essa priorização se avoluma ao longo de 2005 e 2006, adquirindo caráter

concorrencial, ao contrário do previsto, autoexcludente; cada vez mais perceptível, sobretudo

a partir de 2007.

Todavia, não seria sensato responsabilizar somente a PNDR, nem somente o PAC, nem

a saída de Antônio de Galvão da SDR ou ainda a troca de ministros 66. Tratava-se de um

processo maior, um quadro geral que culminava naquele ano de 2007. No âmbito do MI, a

preferência pelas Políticas Regionais, Meso e Sub-Regionais é então explicitada, oficializada

na institucionalização da PNDR e sua articulação com os Programas subregionais, porém não

era especificidade daquele ministério. A recriação das Superintendências Regionais era clara

prioridade na pauta presidencial. Na Presidência da República, no Governo Federal como um

todo, exceto alguns ministérios, na Câmara de Integração e Desenvolvimento Regional 67, e

também no âmbito do executivo estadual e municipal, predominavam as forças contrárias

à renovação no modo de planejar e intervir estatal. A preferência era regional, porém não

pela política regional ’renovada’, mas a tradicional; e, acima delas as chamadas setoriais. Em

outras palavras: a preferência era pela continuidade. Essa que veio à tona naquele ano de

forma límpida, também em sua discrepância. 2007 foi um ano de muitos acontecimentos,

concomitantemente à formação do GTI para formulação da PNOT e à PNDR são oficializadas

intervenções nacionais de grande peso como o Programa de Aceleração do Crescimento

(PAC) e o Plano Nacional de Logística e Transportes (PNLT). Nesse contexto, a PNOT, e

posteriormente a PNDR, e várias outras perderiam prioridade, brilho e, sairiam dos trilhos do

respaldo político e financeiro.

Demonstrando com isso, que continua válida ’a flagrante contradição entre o estatuto

66 Referindo-se ao MI e ao esmorecimento da questão regional na agenda federal, analogamente, são aponta-
dos fatores como: “(...) há uma tendência de que os recursos dos ministérios sejam destinados para o estado
de origem do ministro que assume a Pasta a fim de privilegiar seu ’curral eleitoral’ (...) [ou] a importância
secundária atribuída à temática regional faz com que suas instituições sejam tratadas como moedas políticas
de troca no âmbito da formação de governos de coalizão. Todavia, para o autor, esse não é o maior problema,
mas sim as recorrentes mudanças no comando das instituições em decorrência de rearranjos políticos
próprios da dinâmica do presidencialismo de coalizão. Tais mudanças provocam instabilidades de toda
ordem nas instituições e nas políticas associadas“ (Cf. SILVA, 2015, p. 25-26). Todos esses são apontamentos
congruentes ao aqui ressaltado, enquanto aspectos estruturais, e não conjunturais, do funcionamento do
aparato governamental, remanescente de tempos remotos.

67 Assunto do Tópico 3.3.
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legal e a realidade brasileira’, apontada por Viotti (COSTA, 1981, p. 124), referindo-se a

acontecimentos no início do século XIX.

Coerentemente ao exposto, outro fato de peso constatado foi que o MI não assume a

paralisação da PNOT até hoje. Oficial e juridicamente a PNOT ainda sobrevive. No entanto,

não se registra nenhuma ocorrência relevante nesse sentido. Oficialmente, logo após a fase

de divulgação e discussão da PNOT - após dezembro de 2006 - o pouco que se menciona

é feito nos Relatórios de Gestão da SDR68; e aquilo que é mencionado não esclarece, ao

contrário, confunde, ainda mais, pois cria a imagem de que a PNOT ainda existiria ou que

seria retomada. Majoritariamente, fala-se de forma genérica, formal; ou deixa-se implícita sua

existência, por vezes, coloca-se como um, dentre vários outros, sua retomada no ano vindouro.

Ou seja, oficialmente se oculta sua paralisação. Mas ela aconteceu. Pode ser constatada de

várias formas. E pôde ser comprovada através do conjunto temporal desses relatórios de

gestão, seja pela despriorização, seja pela não existência de qualquer atividade realizada no

sentido de sua implementação.

Ainda em 2013, 2014 e 2015, encontram-se nos referidos relatórios, tanto esse trato ge-

nérico e inócuo: “[compete a SDR] desenvolver estudos, acompanhar e avaliar o impacto

das ações governamentais na condução da PNDR e da Política de Ordenamento Territo-

rial.(SDR/MI, 2014, Anexo IV, p. 121-122) (...) é este o Departamento [de Gestão de Políticas

de Desenvolvimento Regional - DPDR] que coordena e promove estudos visando a revisão e

implementação da Política de Ordenamento Territorial“; quanto mais concreto, escrito no

Objetivo 0789: “aprovar o marco legal da PNOT; reformular e aprovar o marco legal da PNDR”

ou “conduzir o processo de formulação, revisão, implementação, acompanhamento e avalia-

ção da PNDR e da política nacional de ordenamento territorial”, ou até mesmo “Formular,

propor, promover a divulgação, acompanhar a implementação e integração da PNDR e da

PNOT a cargo da subunidade da Coordenação Geral de Planejamento Estratégico - CGPE da

SDR/MI. Cientes de que nenhuma prática correspondeu a esse enunciado, nos parece crer,

uma formalidade consoante ao Regimento Interno do Ministério e a uma das metas do PPA

então em vigor.(Cf. Relatórios de Gestão da SDR, Exercício de 2013 (BRASIL.MI-SDR, 2014,

p. 7;11;34;35;122); Exercício de 2014 (BRASIL.MI-SDR, 2015, p. 12;18;49) e Exercício de 2015

(BRASIL.MI-SDR, 2016, p.9;19;28;43), respectivamente).

Quanto à despriorização, o relatório mais revelador é o de 2009, onde consta que a secre-

taria (SDR) teve que priorizar a PNDR. Literalmente, consta que: ”[. . .] a SDR deu prioridade à

execução das ações de gestão da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR)”

(BRASIL.MI-SDR, 2009b, p. 10). E, no relatório da Secretaria Executiva do MI, deste mesmo

68 Quanto à revisão bibliográfica e documental, referente ao MI destacamos duas fontes a nós até então
desconhecidas, porém muito informativas, que foram: os Relatórios de Gestão da Secretarias do Ministério
- relatórios anuais das atividades das unidades daquele ministério, disponibilizados online (<http://www.
mi.gov.br/relatorios-de-gestao>) e os ’Boletins Regionais’ - informativo quadrienal, à princípio da PNDR,
mas de debates e eventos no âmbito daquele ministério entre 2006 e 2011 (<http://www.mi.gov.br/boletins_
regionais_da_pndr>).

http://www.mi.gov.br/relatorios-de-gestao
http://www.mi.gov.br/relatorios-de-gestao
http://www.mi.gov.br/boletins_regionais_da_pndr
http://www.mi.gov.br/boletins_regionais_da_pndr
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ano, conta que:

Prioritariamente, o Ministério da Integração Nacional tem por diretriz maior de

sua atuação a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), instru-

mento que orienta os programas e as ações do MI [. . .] (BRASIL.MI-SDR, 2010b,

p. 4)

Em 2013, ao relatar as atividades realizadas, após longa descrição sobre diversos programas

sub-regionais, Arranjos Produtivos Locais, lê-se que: “Não foram concretizadas, contudo,

no ano de 2012, ações relacionadas à Política Nacional de Ordenamento Territorial–PNOT.

Em função da pequena equipe e da grande monta dos trabalhos que envolvem a Conferên-

cia Nacional de Desenvolvimento Regional (CNDR), optou-se pela concentração de esfor-

ços na reformulação da PNDR, com a previsão da retomada do debate sobre a PNOT em

2013.” (BRASIL.MI-SDR, 2013, p. 21)

No ano seguinte lê-se que: “Em função do caráter prioritário conferido à reformulação da

PNDR nos anos de 2012 e 2013 e da insuficiência de capacidade operacional, a expectativa

é que, ainda em 2014, seja dado início ao processo de discussão da PNOT. A proposta é que

a retomada se dê no ano de 2015 uma vez que a PLOA contemplou recursos para fazer as

primeiras mobilizações e contratar a atualização dos estudos já realizados“. (BRASIL.MI-SDR,

2015, p. 51)

Indicação da paralisação paulatina e inexplícita da PNOT, até mesmo para outros minis-

térios, encontra-se em relatórios do CONAMA a partir de atos de tramitação sobre a PNOT

naquele órgão. Encontram-se menções de 2006 a 2009. Em novembro de 2006, o Conselheiro

do MI, Rosalvo de Oliveria Jr., pedia agilidade na sugestão de propostas para redação ao

texto da PNOT, então em discussão ( Cf. BRASIL.MMA/CONAMA, 2006).69 Em maio de 2007,

deliberou-se encaminhar ofício à Casa Civil solicitando informações sobre o andamento do

GTI que subsidiará os encaminhamentos da Câmara Técnica de Gestão Territorial e Biomas

(CT). Em novembro de 2007, a referida CT ainda aguardava o encaminhamento pela Casa

Civil da Minuta da PNOT a ser discutida. Após quase um ano e meio, em maio de 2009,

decidiu-se reiterar o ofício à Casa Civil “solicitando informações sobre o andamento do GT-

Interministerial (GTI) que subsidiará os encaminhamentos da CT (BRASIL.MMA/CONAMA,

2007-2010). Em setembro de 2010 - por falta de retorno da Casa Civil - delibera-se o arqui-

vamento do processo. Ou seja, a Câmara responsável no Ministério do Meio Ambiente após

aguardar por anos retorno, que nunca veio, da Casa Civil, arquiva o processo. Além das infor-

mações mencionadas acima, encontramos registro indicativo da PNOT nos dois últimos PPAs

de 2008-2011 e 2012-2015).

69 Na ata de reunião de 2006 recomendava-se aos órgãos competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente
(SISNAMA) que ampliassem suas discussões acerca da formulação de uma PNOT. Que se formasse um grupo
de trabalho específico para acompanhamento da formulação junto ao MI e MD, bem como formulasse
propostas/sugestões específicas do CONAMA.(Cf. BRASIL.MMA/CONAMA, 2006, p. 16-17).
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Buscando averiguar a importância dada à PNOT e à PNDR de uma forma mais detalhada,

ao longo do período, tomamos como critério a proporção (quantidade) das ações que a SDR

considerava como Principais Resultados em seus Relatórios e os recursos drenados - segundo

os Relatórios de Gestão da SDR de 2003 a 2015 (disponíveis no site do ministério). Não fizemos

isso com profundidade, mas encontramos inúmeras comprovações. Comparativamente, em

ambos os critérios, são ínfimas ou meramente formais as menções à PNOT, em relação à PNDR

e, sobretudo, a outros Programas Meso e Sub-Regionais. A PNDR e Programas de Irrigação

em alguns anos, os Programas Meso e Sub-regionais, assim como os Arranjos Produtivos

Locais são as únicas constantes no período investigado. Esses relatórios são ricos em outro

tipo de informação. Seguem alguns exemplos. No relatório relativo ao ano de 2003, de sete

itens somente um se refere à PNOT, aquele que descreve os Seminários realizados; que em

2003 foram quatro, um deles referente à Oficina de Debate de 2003: Oficina sobre o Conceito

de Ordenamento Territorial e a Operacionalidade de uma Política Nacional (BRASIL.MI-SDR,

2005c, p. 19-21). Em um relatório de 41 páginas a PNOT aparece duas vezes, citadas acima.

No exercício de 2005, encontram-se referências e alocação de recursos explicitamente vin-

culadas à PNDR e já relacionados a recortes espaciais locais e essencialmente produtivos.Lê-se

que: Com base nos critérios prioritários da PNDR, foi feito um esforço para selecionar uma

sub-região por Estado, que propiciasse a convergência territorial das ações do Governo Federal,

estimando-se, em 2005-2006, somente nesses espaços, um potencial de geração de milhares

de novos empregos inseridos em arranjos produtivos locais e setores de atividade econômica,

que representam o início de um processo mais amplo de desenvolvimento da Região Semiá-

rida do Nordeste (BRASIL.MI-SDR, 2006m, p. 47). Ainda, em 2005, já é possível observar a

tendência à priorização de planos temáticos. Segundo o (BRASIL.MI-SDR, 2006m, p. 60) o

Ministério tinha em execução 5 (cinco) PCTs, mediante Projetos de Cooperação Técnica

(PTC) celebrados com Organismos Internacionais (United Nations Educational, Scientific and

Cultural Organization (UNESCO), Food and Agriculture Organization of the United Nations

(FAO), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil (PNUD) e IICA), objeti-

vando o desenvolvimento de ações no âmbito dos Programas ProÁgua, Semiárido, Programa

Nacional de Geração de Emprego e Renda (PRONAGER), Integração Nacional, Irrigação e

Drenagem e Regional de Desenvolvimento Local Sustentável, este último remanescente da

extinta Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE).

Textualmente a PNOT ainda sobrevive e a meta é retomá-la. Essa é a imagem que é passada

nos últimos Relatórios, por exemplo, em 2009: Dentre as atividades da SDR [. . .] Destacam-se:

[. . .] discussão da estratégia de encaminhamento do Projeto de Lei da PNOT no Congresso

Nacional e acompanhamento da sua tramitação [. . .] (BRASIL.MI-SDR, 2009b, p. 10). Em 2011

e , como mencionado acima, entre 2013 e 2015 reaparece, tanto nos PPAs (2012-2015) quanto

em passagens dos Relatórios anuais da Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR).

Outra indicação de menções - divergentes dos dados levantados e da trajetória da PNOT -

aparece por parte da Casa Civil em 2011, especificamente sobre o Anteprojeto de Lei (Minuta)
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da PNOT, e, não atipicamente, referenciada ao “Planejamento do Desenvolvimento Regional”:

Ao longo de 2010, o Governo deu continuidade ao esforço de consolidação da

Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) [. . .] Na perspectiva de

combater as desigualdades regionais [. . .]

Quanto a outras ações, cabe mencionar a elaboração de anteprojeto de lei da

Política Nacional de Ordenamento Territorial (PNOT), em fase de conclusão, e a

formulação do documento PNDR em Dois Tempos [. . .] (BRASIL.Casa Civil, 2011,

p. 99), grifo nosso.

A tendência de subsidiar recortes regionais, nos quais se investiu grande esforço de revisão e

renovação, é constatada desde 2003 - no âmbito da formulação da PNDR, nas Propostas e

tentativas de Integração das Políticas e Programas de Desenvolvimento Regional dentro do

MI e também nas decisões da Câmara Interministerial de Políticas de Integração Nacional e

Desenvolvimento Regional, embora nessa predominando a continuidade, ou seja, prática

tradicional(veja seção 3.3). Todavia, registra nuances no recorte e nas ações meso e sub-

regionais e uma constante que se diferenciava dos governos anteriores: a priorização das

porções Norte e Nordeste do território nacional, porém agora acrescidas do Centro Oeste.

Atualmente (2016), a drenagem dos fundos constitucionais e incentivos fiscais à pratica dos

governos anteriores aos petistas, corroboram as alterações e as persistências mencionadas.

Se compararmos a 2003: desapareceu a visão nacional, desapareceram a PNOT, a PNDR e

a PDFF. Apareceu o Centro-Oeste em aparente pé de igualdade com Norte e Nordeste. No

entanto o foco encontra-se, agora explicitamente, nas Superintendências Regionais (Sudam,

Sudene e Sudeco) e, a partir de 2015, nos respectivos incentivos fiscais.

Na prática, a estrutura regimental-funcional da SDR no MI, também testemunha a cres-

cente ênfase regional; a predominância das políticas e programas regionais e sub-regionais.

Em 2014, por exemplo, era a seguinte:
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Figura 35 – Organograma Funcional da SDR em 2014. A estruturação e denominação das Subunidades
da SDR, revela suas prioridades centradas em recortes regionais. As territoriais, onde uma
vez pertenceu a PNOT, consta em uma, dentre 6 Unidades, com caráter de adendo ao
desenvolvimento regional. Fonte: Relatório de Gestão SDR, (BRASIL.MI-SDR, 2015, p. 20);
grifos nossos (em azul)

Figura 36 – Retorno das Superintendências Regionais com Incentivos Fiscais no âmbito da PNDR.
SDR/MI, 2016 Fonte: Website MI, 2016 (BRASIL.MI, 2016)
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A nosso ver, os acontecimentos no final de 2006, vieram confirmar uma tendência que

vinha se consolidando desde antes, a rigor, já presente desde o surgimento da ideia de uma

PNOT em 2003, qual era a de preferência e a priorização de outras políticas e programas

regionais como a PNDR e as Meso e Subregionais (veja seções 3.2 e 3.3). Inicialmente, na

Presidência e no âmbito da SDR a PNDR era prioritária, no âmbito Federal as chamadas

sociais (como o Programa Fome Zero e Bolsa Família); note-se, ao lado da política agrícola

e energética (Biodiesel, Hidroelétricas), às quais veio se somar a de transporte de cargas.

Essas três últimas foram as que se mantiveram como constantes prioritárias ao longo de todo

período investigado (2003-2013). Foram se somando, e se avolumando. Para a PNOT, foram

se avolumando uma série de outros fatores contrários a seu prosseguimento. Este conjunto

vai culminar com a falta de apoio nas demais esferas e no Governo Federal e finalmente

seu abandono em 2009. Todas essas forças e ocorrências são elos de um processo de árdua

competição pela partilha dos recursos 70 e de apoio político.

Observando retrospectivamente, no âmbito do MI, dentro da SDR, a PNOT findou su-

focada pelo lançamento da PNDR em abril de 2007. No entanto, seria um engano atribuir

a invalidação da PNOT à PNDR, ou somente ao PAC. O quadro majoritário do GF, era o

de preferência e priorização de outras políticas menos divergentes. Adicionalmente, como

procuramos expor, já no ano de 2003, no surgimento de ambas as políticas - PNDR e PNOT -

as condições para tal desfecho estavam socialmente e estruturalmente presentes, nas alianças

políticas, nas decisões macroeconômicas, no projeto de nação competitiva comercialmente

ancorada no agromínero-negócio e no consumo de massa, na composição do governo fe-

deral e não menos no modus operandi da máquina pública brasileira. Condições essas, que

sobrescreveram as tentativas de mudança e prosseguiram hegemônicas nos anos seguintes. A

nosso ver, teriam sido essas mesmas razões estruturais, que determinariam o não êxito, ou a

pífia implementação também da PNDR, nos anos que viriam após 2007. Isso porque mesmo

a PNDR continha, para o Brasil, uma proposta deveras abrangente, que iria abalar - e que

confrontava - interesses e tradições historicamente consolidadas.

Entendemos que, da mesma forma, a convergência de condições que a fizeram surgir em

2003, mudou ao longo de cada ano, enfraqueceu, praticamente invalidou o prosseguimento

da ideia em 2007 e fez com que ela fosse interrompida no início de 2009 e abandonada a

partir de então. Esse abandono é por nós apreendido como sendo resultado de uma soma

de fatores que culminariam para o desaparecimento do Projeto de Lei e seu não envio para

votação no Congresso. Certamente a configuração política e as forças no interior do Governo

Federal, entre os Ministérios, e no Congresso em ano eleitoral, assim como fatores conjuntu-

rais externos - macroeconomia internacional- desempenharam um papel nesse resultado.

Mas, a nosso ver, a causa deve ser buscada na formação social brasileira - como ela estava

constituída. Ela determinou seus óbices extrínsecos, bem como o curso que assegurou a

70 Essa disputa política, que decidiria sobre a destinação dos recursos, repercutiria tecnicamente nas discus-
sões do PPA de 2004-2007(Cf. (GALVÃO, [30 set. 2016]).
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sobrevivência do conservadorismo: do imediatismo, do latifúndio, da matriz produtiva agro-

mineral exportadora, do clientelismo, do padrão precariedade-privilégio, da fragmentação do

planejamento, visíveis no abandono de certas políticas, assim como no privilegiamento de

outras intervenções (políticas, planos e, sobretudo, dos programas espaciais). Isso se tornaria

visível em 2007, e indubitável no pós-2007.

Desde sua gênese havia fatores e forças contra e a favor da PNOT. Os dados levantados

indicaram que as primeiras eram majoritárias (Cap. 1 1.1.3. Somando-se à forma como foi

conduzido o embate de forças e interesses para um pacto social, a forma como concebida

a PNOT para um segundo momento e alojada em um único ministério que tinha como

prioridade as políticas e superintendências regionais, as chances de uma pnot -da PNOT-

ficaram extremamente reduzidas. Faltavam-lhe as condições necessárias a sua concretização,

a seu desenvolvimento. E esse desfecho se assemelhou ao dos demais países sul-americanos.

A visão e a implementação de Políticas Nacionais de Ordenamento Territorial no continente

sul-americano, segundo estudo de Ángel M. Cabeza (CABEZA, 2002), apontam a semelhança

na não concretização dessas políticas em vários países sul-americanos investigados pelo

autor.

Uma visão das políticas de Ordenamento Territorial no continente sul-americano, baseada

no estudo do referido autor (Op. Cit.), permite duas conclusões: (1) que o Brasil foi um dos

últimos, senão o último a tentar adotar uma política ou plano nacional de OT; o autor registra

iniciativas desde 1996, 1997 e 1998 (Uruguay, Venezuela e Colômbia, respectivamente)(veja

Quadros no Anexo 62); e (2) em segundo a semelhança dos propósitos e das trajetórias dessas

políticas nos 15 países investigados pelo autor. Neles, como no Brasil, o OT emerge atrelado

à política ambiental assim como ao uso e ocupação “racional e sustentável” do território,

afim de “lograr um desenvolvimento sustentável”. Mais uma constatação que relativiza, a

nosso ver, o enunciado caráter inovador e endógeno atribuído à PNOT. Mas, o mais admirável,

é que a grande maioria desses países, por volta de 2000 e 2001, tentou implementar uma

nova política ou um novo plano de ordenamento territorial, cuja maioria também acaba na

Proposta, no Anteprojeto ou no Projeto de Lei; por ex. Argentina e Uruguai (2000), Colômbia

e Cuba em 2001.71.

Nesse sentido, o Brasil - tanto no tocante ao lançamento de uma PNOT, quanto à sua

paralisação - não fugiu à lógica de seu continente. Para fechar com as palavras do autor, pois

nos dão uma inserção contextual bastante concreta, digna de reflexão:

A partir del análisis de las políticas de ordenación territorial de quince países

latinoamericanos, se llega a la detección de un conjunto de rasgos que caracteri-

zan estas actuaciones en dichos países. Adicionalmente, se documentan algunos

obstáculos que éstos enfrentan para la implementación de sus políticas que, en

71 Exceto a Venezuela em 2000, segundo o autor. Para outras cinco experiências internacionais em OT: México,
Canadá, França, Itália, União Europeia, ver Documento Temático 3 - Documento Base(BRASIL.MI-SDR,
2006e, p. 83-183).



146 Capítulo 2. Arqueologia da PNOT

su conjunto, conducen a interrogarnos acerca de los límites de lo posible de las

mencionadas políticas. (CABEZA, 2002, resumo)

2.2 A concepção da PNOT
O âmago da Política Nacional de Ordenamento Territorial (PNOT). Este tópico tem dois

propósitos: (1) procura documentar o processo de concepção da PNOT, destacando, o que

para nós foram suas coordenadas e (2) expor sua análise na forma de críticas e reflexões sobre

essas coordenadas, ressaltando as questões colocadas no âmbito da PNOT e sua problemática.

A nosso ver, essas questões ganham maior relevância ao considerarmos que de 2003 para

cá, sobretudo a partir do desaparecimento da PNOT (2006-2009) 72 algumas destas questões

foram descartadas do mapa das discussões e prática de planejamento, outras já estavam

descartadas de antemão do debate pelas circunstâncias daquele momento histórico.

A PNOT teve sua concepção interrompida, uma vez que não chegou a ser implementada.

Ainda assim, até onde foi, passou por um longo processo de construção e de concepção. Esse

processo foi singular para o registro das questões e das dificuldades presentes no planeja-

mento do Brasil enquanto espaço nacional, bem como para captar e fornecer elementos de

reflexão sobre o entendimento contemporâneo de ordenamento territorial, que em muito di-

fere daquele dos anos 1990 e da prática estatal brasileira daquela década. Por estas razões, nos

interessou não só o resultado - a concepção em si - mas também seu processo concepcional.

Formação das coordenadas da PNOT
Por se tratar de uma política pensada, como poucas outras, enquanto macropolítica agrega-

dora e articuladora de vários aspectos nas três esferas administrativas e por planejar o Brasil

na escala do espaço nacional com tangentes continentais e a longo prazo sua concepção

merece um olhar mais atento. Entendendo-a como um processo, consideramos que sua

concepção se inicia no/desde o momento em que ela surge enquanto ideia de como deveria

ser, até chegar ao que foi concebido em sua última fase - o Projeto de Lei. Como não tivemos

acesso ao Projeto, só é possível narrar parte de sua concepção.73 Os dados levantados nos

levaram a diferenciar três subfases no processo de concepção da PNOT. Essa diferenciação

decorre de dois aspectos observados: os diferentes graus de influência sobre as etapas sub-

sequentes, e os graus - substancialmente diferentes - quanto a sua concretude e abertura a

72 Dependendo se considera-se sua despriorização e desaparecimento da pauta estatal e acadêmica (2007) ou
se adota-se seu abandono (2009). Preferimos a primeira; pois, a partir desse momento as questões saem da
alçada da área do Planejamento Urbano e Regional (PUR) e engendram área jurídica e o cotidiano da prática
política.

73 Caso o projeto tivesse sido aprovado, e implementado, dar-se-ia continuidade à concepção e definição
de vários elementos, tais como aqueles referentes ao funcionamento do Sistema de Informações Sistema
Nacional de Gestão do Território (SISNOT) e do Conselho Nacional de Ordenamento Territorial (CNOT),
previstos no Projeto de Lei.
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alterações posteriores advindas dos diversos envolvidos no processo; que foram tanto inter-

nos quanto externos ao governo. Entendendo como internos os diversos órgãos do executivo,

e externos convidados, contratados ou consultados pelo governo.74

Essas três fases concepcionais seriam:

• a pré-concepção por parte da Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão Territorial

(CGPT), anterior à Oficina de Debate (2003) e posterior a essa Oficina contida no Termo

de Referência elaborado para o contrato dos Subsídios (2004 e 2005);75

• a fase durante a elaboração dos subsídios, o Documento Base (2006);

• a fase da formulação da Minuta do Projeto de Lei (2007) e o período da formulação do

Projeto de Lei (2008).

De fato, seriam duas fases de concepção da proposta da PNOT, e uma, a última, que é melhor

entendida como uma fase de ajuste político da proposta concebida nas duas fases anteriores.

2.2.1 Dois dilemas históricos
O Ordenamento Territorial (OT) é uma questão política

associada à mudança de natureza do Estado e do território, e

da relação do Estado com seu território. É também, portanto,

um desafio conceitual [. . .]

PNOT-Documento Base, agosto 2006, p. 13

Vale ressaltar, que quanto à política em si - a PNOT - desde o princípio, foi colocada como

uma questão política e não somente como de planejamento. Política por duas razões, e ambas

tocavam em dilemas históricos, já seculares no caso do Brasil. Uma delas é a questão do

uso do solo. De forma muito mais estrutural e conflituosa que em um plano diretor ou que

a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), a PNOT toca, teoricamente, no

uso do solo do território brasileiro em sua totalidade; temática (ou futura regulação estatal)

que por si só já abria gigantesca temática e embate de interesses sociais. Já a tematização

desses conflitos de interesse de uso do solo e uma eventual reforma fundiária 76 poderia

evocar, momentos como por exemplo, o Estatuto da Terra na década de 1960. Ainda mais

conflituosa se considerarmos que, no início do século 21, tem-se um novo critério - um

interesse a mais - que conflita com os interesses do setor agropecuário: a questão da proteção

ambiental. Atualmente, na composição geral tem-se simultaneamente: a chamada expansão

74 Na Oficina, no Documento Base (ver ’Envolvidos’ 2.1.4.1) e Colaboradores do Doc-Base no Anexo B.2.
75 CGPT, hoje Coordenação-Geral de Planos Regionais e Territoriais (CGRT). A equipe técnica especificamente

responsável pela PNOT e sua coordenação. Teria sido responsável, entre outras pela coordenação dos projetos
relacionados ao processo de execução da PNOT, em todas as fases incluindo a elaboração Projeto de Lei.

76 A PNOT, tocava, entre outras em duas reformas que subsistiram ao império, à ditadura militar e à República
democrática- a fundiária e a agrária.
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da fronteira agrícola; cerca de 50% do território de área de Amazônia Legal e cerca de 35% ou

mais da população vivendo em terras não reconhecidas ou não regularizadas (computando

as rurais, urbanas e de outras populações vernáculas, segundo somatória de dados do Censo

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010.77). Somente a questão - e o

propósito - da regularização fundiária em todo território brasileiro - este que diferentemente

de outros países, no Brasil sobreviveu séculos sem ser concluída - já constituía uma tarefa

de vulto considerável. Tematizar tal questão é um mérito desta tentativa de uma PNOT. Não

admira que ela tenha sido interrompida e direcionada para ocultar tal embate.

A outra razão - e questão-, também secular no caso do Brasil e outras ex-colônias, tocavam

em um ponto poucas vezes explicitado até então: a relação do Estado com seu território em

sua totalidade. Sabidamente, em raros momentos da história do país o planejamento estatal

tomou e ponderou planejar o espaço nacional, e não determinadas porções em específico,

décadas a fio, repetidamente as mesmas porções, sobretudo sua porção Sul-Sudeste. Partindo

de uma ênfase nessa relação, e de uma insatisfação que condenava a relação existente, a

PNOT chamava a atenção para a importância dessa relação e enunciava o desejo de mudá-

la. Sobre o porquê da ênfase nessa relação, pode-se dizer que esteve pressuposto para os

envolvidos na concepção da PNOT, como testemunham os Anais da Oficina, e, mais clara-

mente, os documentos do MI e o Documento Base. O “para quê”, e, sobretudo, o “como”

mudá-la eram as questões em debate e em jogo na concepção. A nosso ver, o ponto central

da concepção da PNOT focou em demasia o “como” fazê-la: como ordenar o território; como

deveria ser uma PNOT para o Brasil, mas, sobretudo, como administrá-la; quais seriam as

estratégias, os meios e os instrumentos. Mas o que se tinha em mente? Como foi concebida?

Por quem? Como essas fases influenciaram, prosseguiram, ou não nas subsequentes? Quais

elementos chave, especificidades desse processo concepcional? [. . .] Neste tópico expomos

nossa leitura da concepção da PNOT e nossa interpretação, criticando e procurando levantar

questionamentos.

A primeira fase, principalmente ao longo do ano de 2003, caracteriza-se por sua abertura

que se confirmará como sendo a maior abertura em todo processo de sua concepção. Foi

a maior possível em relação ao contexto no qual se inseria e ao conteúdo de uma PNOT

para o Brasil. Por se tratar de uma política estatal que naquele formato era inédita no Brasil,

a temática do Ordenamento Territorial (OT) como elemento articulador e coordenador de

outras intervenções, na escala nacional, era novidade tanto para o MI, quanto para grande

maioria dos participantes, mais ainda na Oficina de Debate, como apontado anteriormente.

Ressalta-se que a abertura também dizia respeito ao desejo de concebê-la com ajuda da

“academia” nacional, por esta razão a Oficina e o convite para o debate às Universidades

brasileiras. A equipe técnica da CGPT restringiu-se a sugerir temas desta carta convite, temas

77 A respeito da (re)conceituação e (re)classificação urbano-rural no Brasil, recente estudo, de 2012, utilizando
a tipologia proposta, chega à conclusão que cerca de 37% da população brasileira localiza-se em áreas que
corresponderiam à ’Nova Ruralidade Brasileira’ (BACELAR et al., 2012).
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e questões que, a seu ver, eram relevantes e por isso deveriam ser tratados no debate. Os temas

e questões pré-escolhidas pelo MI estão registrados na carta convite enviada aos interessados

em participar da Oficina de Debate, a qual não tivemos acesso. Todavia, o restante estava

posto em debate. Conforme Theresa Carvalho Santos, algumas questões como as que se

seguem estavam presentes na temática sobre ordenamento territorial:

• o desenvolvimento socioeconômico equilibrado das regiões;

• a melhora da qualidade de vida;

• a gestão responsável dos recursos naturais;

• a utilização racional do território (com clareza dos critérios empregados). (SANTOS,

2005, p. 51)

Essas quatro questões irão perpassar todas as fases concepcionais da PNOT e findam

convertidas em princípios, objetivos e estratégias, enunciados no esboço do Projeto de

Lei (BRASIL.GTI-INTERMINISTERIAL, (2007)2011), algumas de forma vaga, outras mais

concretas.

Além desse elemento central da concepção, foram destaque outros elementos e eixos

temáticos, que seriam relevantes para se pensar em uma PNOT para o Brasil.

Naquele momento inicial, na Oficina, pode ser dito que o ponto mais convergente en-

tre os participantes e o MI já era o caráter integrador e articulador da PNOT: das diversas

dimensões; das escalas (recortes de planejamento e administração) e das esferas de atuação

(entes federais); enquanto seus dois maiores distintivos - ou especificidades-, igualmente

consensuais, eram: a ótica da União e o ordenamento do território na escala nacional. Outros

denominadores comuns a todas as fases concepcionais foram: a racionalidade (uso e ocupa-

ção do solo); a visão do planejamento de tipo estratégico e voltado para o desenvolvimento

do país e pensado a longo prazo; e desenvolvimento do país via Ciência e Tecnologia. Estes

foram denominadores comuns também destacados e consensuais às publicações revisadas.

Desenvolvimentos científico e tecnológico (inovador e estratégico) foram vistos como vetores

mais importantes da criação de novos usos econômicos do território e suas manifestações

deveriam ser apreendidas de forma sistemática. Essa deveria ser uma tarefa de ponta de

uma Política Nacional de Ordenamento Territorial. Cf. (RÜCKERT; ALBUQUERQUE, 2005,

p. 22) Demais pontos dentre os apontados nos Anais como relevantes aos palestrantes e

participantes, e igualmente convergentes, embora com diferentes nuances foram: a inclusão

da dimensão ambiental’ no OT e o entendimento entre diversos agentes e demandas da

sociedade.

Outro aspecto destacadamente tematizado foi a premissa de que uma PNOT visaria mi-

nimizar ou evitar conflitos de uso existentes, ou seja, a premissa de um instrumento estatal

mediador, compatibilizador ou harmonizador desses conflitos, através do planejamento arti-
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culado (de sua transversalidade) e democrático (da capilaridade de sua formulação e gestão).

Sobre a conceituação do ordenamento territorial (OT), os instrumentos e as prioridades

da PNOT - do OT do Brasil - assim como sobre quais seriam os agentes-chave do OT (se o

Estado e/ou as grandes empresas e/ou a população local) as colocações diferenciavam-se,

havia diferentes posições e sugestões. De forma sintética os pontos destacados e centrais

no debate, conforme os Anais (BRASIL.MI-IICA, 2005) foram: (1) o papel do estado e uma

política nacional de OT; (2) as noções e conceituações de território e de OT e (3) papel dos

agentes versus as empresas na configuração do território.

Na fase seguinte à Oficina (2004 e parte de 2005), o MI tenta coletar propostas de enten-

dimento e concepção de universidades e institutos de pesquisa nacionais. Mas não obtém

êxito. Esse é o momento da trajetória da PNOT onde a prática morosa, burocrática, a falta

de tempo e de recursos disponíveis imprimem sua lógica impedindo a possibilidade de al-

ternativas. Diante desse quadro, o MI pré-concebe a PNOT. Delimita os temas relevantes e

requer um documento diagnóstico-propositivo que subsidie a elaboração da política. Essa

pré-concepção está documentada no Termo de Referência do contrato de um amplo estudo

que deveria subsidiar a formulação da PNOT: o futuro Documento-Base.78 Conforme o então

coordenador do Projeto dos Subsídios por parte do MI, Júlio Miragaya, o objetivo geral do

estudo era instituir a base de entendimento conceitual, metodológica e programática que

orientasse o alcance, a abrangência e o escopo de formulação e implementação de uma

Política Nacional de Ordenamento Territorial. (MIRAGAYA; SIGNORI, 2011, p. 140) A referida

base, orientada e estruturada em torno dos seis eixos temáticos é o ponto de partida do

Documento Base, assim como aquilo que dele se esperava.79 Nota-se, portanto, que, de início,

havia parte pré-concebida e parte em aberto.

O Termo de Referência (TR) (BRASIL.MI-SDR, 2004b) e o Contrato registram detalhes

dessa pré-concepção do MI para a contratação dos Subsídios (ou Documento Base). Essa fase

pré-concepcional, por sua natureza, foi menos aberta que no momento anterior, mas ainda

deixava em aberto em quais subsídios teórico-conceituais e interventivos a futura PNOT se

referenciaria. Ademais o Estudo deveria ser desenvolvido de forma cooperativa com o MI

e pensado a partir de diagnóstico-avaliação e proposição de meios e instrumentos para a

futura PNOT. Entendemos esses elementos como um direcionamento da futura política, já

estruturados em eixos temáticos e já predominantemente direcionados pelo diagnóstico e

seu ofício os meios e instrumentos de uma PNOT. Neste Termo de Referência, reaparecem as

temáticas debatidas na Oficina, mas já pré-delimitadas em torno de cinco opções estratégicas,

consideradas as mais relevantes para o OT do Brasil, as quais estariam em concordância com

os cinco compromissos expressos no programa do Governo federal:

78 Muito similar à PNDR, para a qual contrata-se um amplo estudo ao Centro de Desenvolvimento e Planeja-
mento Regional da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais (CEDEPLAR)
para subsidiar sua elaboração.

79 Conteúdo, diga-se apreciável para seis meses, especialmente considerando que grande parte da conceitua-
ção e do diagnóstico inexistia na abrangência e formato, ou seja, houve pressão enorme de prazo.
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[. . .] a gestão do meio ambiente; o combate às desigualdades sociais e valorização

das diversidades locais; a ampliação das condições de inserção soberana do país

na globalização; o combate à excessiva concentração urbana; a compreensão das

dinâmicas do território como base para o processo de ordenamento e de gestão

ambiental do espaço nacional.(Op. Cit. p. 2)

Portanto, nota-se que é buscada uma sintonia com o programa de governo, e nota-se

também que, por isso, a PNOT já carregava alguns elementos que ganhariam relevo ao

serem adotados como objetos de estudo do Documento Base e também na fase posterior

nas diretrizes e ações no Esboço do Projeto de Lei. Oportuno registrar que o Documento-

Base tinha pré-definidos não cinco, mas 6 Eixos Temáticos, sendo um deles advindo de

contribuição do Debate na Oficina: o Tema ou eixo temático sobre as Terras da União. Destaca-

se, que o momento de articulação entre esses 6 Temas deveria de concretizar no Documento

Final ou Documento Síntese.

O Termo de Referência do futuro contrato dos Subsídios para a PNOT considera-se que

Para construir um novo modelo é necessário que se implante um processo de ordena-

mento territorial que articule ações promotoras de um verdadeiro desenvolvimento na-

cional.(Cf. BRASIL.MI-SDR, 2004b, p. 1). Previa-se a articulação do desenvolvimento regional

com o planejamento territorial. Indicava que a busca era instituir a base de entendimento

conceitual, metodológico e programático que oriente o alcance, a abrangência e o escopo de

formulação e implementação de uma Política Nacional de Ordenação do Território. Entre os

objetivos específicos, destacava:

a) identificar o espectro de concepções e visões conceituais, metodológicas e progra-

máticas que informam as abordagens de ordenamento territorial de parte de agentes

governamentais e privados no Brasil;

b) identificar os campos de interesse e atuação específicos e as relações funcionais entre

ordenamento territorial, desenvolvimento regional e planejamento territorial;

c) identificar o papel do Ministério da Integração Nacional como articulador de diferentes

esferas de poder;

d) definir a PNOT como uma política de Estado e não apenas de Governo.(BRASIL.MI-SDR,

2006j, p. 26)

O Estudo como um todo, foi dividido em cinco etapas de trabalho, que descrevem, cada qual,

os aspectos e elementos a serem considerados, sua utilidade ou justificativa:

Etapa 1: O conhecimento do território e o uso de informações territorializadas devem

ser consideradas. Conhecer os fluxos, as redes, a logística de comunicação, a localização
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das empresas e suas estratégias, a territorialização dos grupos excluídos, os vetores em

movimentação e a mobilidade territorial. Implica também conhecer os zoneamentos

ecológico-econômico existentes, aproveitando-os como um instrumento básico para o

uso racional dos recursos. Implica a coordenação e articulação de ações públicas e priva-

das [. . .] Essa matriz de informações e análise servirá de base para o acompanhamento

do Plano Plurianual (PPA).

Etapa 2: [. . .] estudos de identificação dos espaços sob poder de gestão da União, seus

mecanismos de gestão e as instituições responsáveis [. . .] A boa gestão desses territórios

deve contribuir para o sucesso da política de ordenamento nacional.

Etapa 3: [. . .] elaboração do estudo que relacionará experiências nacionais e internacio-

nais de formulação e implementação de ações e/ou políticas de ordenamento territorial,

identificando e apropriando os casos bem sucedidos que podem ser incorporados e

adaptados para a proposta brasileira.

Etapa 4: Na quarta etapa, elaborado o texto base da Política Nacional de Ordenamento-

PNOT, a ser objeto de apresentação e discussão em seminário nacional, com todos os

parceiros envolvidos no processo de construção da mesma.

Etapa 5: [. . .] será dedicada ao seminário nacional para apresentação e discussão do

texto base da Política Nacional de Ordenamento Territorial e das principais experiências

em andamento no território nacional. (BRASIL.MI-SDR, 2004b, p. 4-5)

Para além dos assuntos e objetivos destacados, a abertura desta fase se nota no pedido

de aprofundamento dos temas considerados chave para a formulação de um documento

propositivo preliminar a ser utilizado como base para uma etapa posterior que seria subse-

quentemente sujeito a um amplo processo de consultas no âmbito nacional (veja seção 2.1.5),

do qual resultaria a versão definitiva da PNOT.

2.2.2 Delimitação do Escopo e das Temáticas centrais
Esta fase concepcional corresponde à elaboração dos supracitados subsídios para a PNOT con-

densados em um Documento-Base, publicado em agosto de 2006 (BRASIL.MI-SDR, 2006b).

Por ser a parte mais conhecida da PNOT, esse documento é tomado por muitos como sendo

a própria PNOT. De fato, ele não é somente a parte mais visível, é também a parte mais

detalhada do processo pré-concepcional da PNOT. É, inclusive, por razões óbvias, a parte

menos aberta do processo a influências externas. Isso em razão do curto prazo do processo

reflexivo e por ter partido de determinados preceitos e modelos de planejamento debati-

dos factualmente de forma muito compacta, em um único momento - a Oficina de Debate.

Esse aperto no prazo não permitiu uma retroalimentação do debate no II Seminário de

Nivelamento ou em uma segunda, ou outras, rodadas de debate, por exemplo, com mais
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pareceristas e tempo para discussão dos pontos por eles apontados. Ou ainda em outros

debates em fase anterior aos diagnósticos, quando a partir dos dados levantados poderia ter

aberto uma brecha para a incorporação de novos elementos ou avaliações - como ocorreu

com a PNDR-, para ocupar-se com a base teórico-conceitual ou mesmo para realizar uma

maior integração das temáticas a posteriori, no próprio Documento Base ou na Minuta. Como

colocado no Termo de Referência do Contrato, como resultado de levantamento realizado

junto a professores, pesquisadores e representantes de entidades federais com atribuições no

assunto: “ficou evidente a necessidade de se encontrar caminhos alternativos que orientem o

processo de reflexão, discussão e elaboração de uma política dessa envergadura” [da futura

PNOT]. (BRASIL.MI-SDR, 2004b).

Uma especificidade de uma política nacional, e consenso na PNOT seria considerar a

escala nacional para o ordenamento. No Termo de Referência e no Documento-Base lê-se

que: [. . .] é fundamental que um dos pilares básicos da formulação de uma política de uso do

território seja o diálogo com a diversidade das regiões, estados e municípios, seja esta espacial,

social, econômica, ambiental e cultural. (BRASIL.MI-SDR, 2004b), (BRASIL.MI-SDR, 2006n,

passim)

No Documento Base, é descrito e justificado da seguinte forma:

Em se tratando da PNOT, a escala é a do território nacional e a ótica é a da

União. No Brasil, o imperativo de situar o ordenamento na escala nacional de-

corre de vários fatores:

a) o fato de que os esforços de descentralização e participação social e susten-

tabilidade do desenvolvimento, embutidos no processo de democratização,

inseriram-se num quadro político-administrativo de grande setorização

das políticas públicas e numa conjuntura econômica que agravaram o já

histórico e elevado índice de exclusão social;

b) a forte diferenciação interna que dificulta e reduz a eficácia das macropolíti-

cas que devem ser resgatadas para superar as diferenças desarticuladas;

c) e a questão federativa, na medida em que a Constituição de 1988 redu-

ziu o poder da União, revalorizou o papel dos estados e a autonomia dos

municípios.(BRASIL.MI-SDR, 2006b, p. 15)

O Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília (CDS-UnB), se-

guindo a concepção pré-definida e os temas pré-selecionados no contrato, elabora o Doc-

Base. Segundo depoimentos, havia um consenso implícito sobre essa concepção geral, a

escala nacional e sobre os temas. O restante, a conceituação, a metodologia e as diretrizes

ficaram livres e foram tratadas respectivamente pelas equipes de cada um dos 6 eixos temáti-

cos (ver Documentos Temáticos PNOT, 06.2006). A diversidade e complexidade das temáticas,
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Figura 37 – Divulgação da PNOT - Uma palestra pioneira, dez. 2003. Apresentada na V Conferência das
Cidades. Trata da PNDR e da PNOT de forma conjunta. Nesse slide, apresenta pontos então
ponderados como relevantes. O 2o momento no título, refere-se à implementação da PNOT.
Nos slides anteriores explicita-se que a PNDR seria implementada num primeiro momento,
a PNOT num segundo. Fonte: Palestra MI-SDR-CGPT, 12.2003, slide 12. (BRASIL.MI-DPR,
2003)

assim como a justaposição das mesmas no documento final, puderam ser captadas nos pró-

prios documentos.80 Essa pré-definição da qual falamos, por parte do MI, é apreensível em

dezembro de 2003 e em 2006, sendo que variou em abrangência e grau de articulação nesse

período. Em 2003, em palestra na qual a coordenadora do Projeto na Secretaria de Políticas

de Desenvolvimento Regional (SDR), a CGPT expõe os objetivos então visualizados para a

PNOT (Figura 39) e sua inserção no conjunto do Mistério e do Governo Federal (Figura 23).

Destaca-se que esse foi um dos raros momentos em que foi possível constatar a preocupação

com a articulação da PNOT com a PNDR e demais políticas. (BRASIL.MI-DPR, 2003) Essa arti-

culação com a PNDR, segundo depoimentos de participantes, não foi explicitamente tratada

ou enfatizada nas mesas de debate da Oficina, nem em fases posteriores. Assumimos que

deixou de ser uma questão relevante. Palestra em junho de 2006, divulga a PNOT e enuncia

que um Documento de Subsídios estaria sendo elaborado (referindo-se ao Documento Base),

é por isso, pioneira da fase de divulgação da política para um público mais restrito; entre

outros, o entendimento do contexto de lançamento e a justificativa para a PNOT, naquele

estágio, são apresentados:

80 O Documento Base e os Documentos Temáticos estiveram à época por um período on line no Site do
MI. Após um tempo retirados do ar, estão novamente disponíveis na biblioteca digital do MI. (Referências
Bibliográficas)
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Figura 38 – Divulgação Oficial da PNOT - Palestra datada de junho 2006. Desconhecemos onde foi
apresentada. Fonte: Palestra MI-SDR, 06.2006, slide 3. (BRASIL.MI-SDR, 2006k)

Figura 39 – Op. Cit., slide 7.
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Segundo o documento embasador da proposta da PNOT:

O ministério da Integração Nacional juntamente com o IICA propôs a elabora-

ção destes trabalhos para conceber uma proposta estratégica para o território

associada a um projeto de nação. Tendo como diretrizes básicas, proporcionar

uma melhor distribuição da população no território; propiciar uma melhor distri-

buição das atividades econômicas no território; gerar uma maior racionalidade

econômica no uso e ocupação do território, buscando exploração das potenci-

alidades e maior produtividade; melhorar a qualidade ambiental; melhorar a

qualidade de vida. (MI-SDR, Documentos Temáticos 1 a 6, 06.2006, Apresentação,

p. 4.)

Quanto às diretrizes e ao conteúdo geral, nessa palestra de divulgação ainda durante a

concepção da PNOT, explicita-se que Documento Base iria conter e estaria estruturado em

(BRASIL.MI-SDR, 2006k, slides 10-13): Contextualização e Diagnóstico, cada qual bastante

abrangente e revelador da direção concepcional da futura PNOT. Destacamos, por exemplo, a

inclusão no diagnóstico: (1) de Ações e instrumentos setoriais e multi-setoriais como: Zone-

amento Ecológico Econômico (ZEE), Zoneamentos agrícola e industrial, SISNAMA-SNUC-

Código Florestal81 SNGRH-Planos de Bacias, PDMs-Estatuto das Cidades-PCPM, planos

macrorregionais e mesorregionais, Plano Nacional de Reforma Agrária, Programa Faixa de

Fronteira; (2) de Análise das experiências internacionais de OT: México, Canadá, França e

União Europeia; Instrumentos de OT nos países analisados passíveis de aplicação no Brasil:

identificação de instrumentos e mecanismos institucionais e legais de políticas públicas

nas várias escalas; e (3) Identificação das terras federais (terras indígenas, unidades de con-

servação, áreas militares e áreas arrecadadas do Instituto Nacional de Colonização e Reforma

Agraria (INCRA) e estaduais (UCs) com implicações restritivas e ou estruturantes do território

[. . .] . (O diagnóstico incluía 10 tópicos.) Consideramos essa palestra um dos poucos momen-

tos dessa fase, onde já aparecem novos e mais detalhados posicionamentos quanto ao que

deveria ser e abarcar uma PNOT e seus objetivos gerais (Figura 39) -uso e ocupação do solo em

suas várias possibilidades - de forma conjunta e concisa. Nessa palestra, são expostas algumas

diretrizes e objetivos da SDR, de forma já mais concreta; semelhante à posição do MI, já era

mais clara desde os Termos de Referência do contrato. A posição das equipes do CDS-UnB

quanto à concepção de uma PNOT obtém-se da somatória dos Documentos Temáticos e se

tornaria explícita no conjunto das publicações do Documento Base (julho e agosto de 2006).

Destaca-se que durante a elaboração do documento Base houve dois curtos momentos

de debate e formação sobre seu prosseguimento e conteúdo desejado: os dois Seminários de

Nivelamento. A etapa que consideramos o divisor de águas entre pré-concepção e concepção

foi o primeiro Seminário de Nivelamento (dia 07.10.2005). Nesse seminário, interno entre
81 Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), Sistema Nacional de Unidades Conservação (SNUC),

Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SNGRH), Plano Diretor Municipal (PDM),
Planejamento e Controle de Produção e Materiais (PCPM), Unidade Conservação (UC).
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as equipes responsáveis da SDR e do CDS-UnB, foi debatido o conteúdo e o cronograma

do Documento Base. Nesse debate, surgiram apontamentos e pontos como pensar a PNOT

como uma política-macro (âncora das demais e de longo prazo); que seu objeto de estudo

seria o território nacional e que seria importante definir inicialmente qual o problema que se

pretendia atacar: os meios e instrumentos de OT e forma de gerenciá-la. Causa estranhamento,

que o quê motivara uma proposta de PNOT para o Brasil seria a articulação de determinadas

políticas e a qual a melhor forma de implementá-la, sem uma definição anterior clara do

entendimento de OT, qual seria sua finalidade e qual seria a visão do espaço nacional, quanto

ao uso e ocupação do território como um todo integrado e sistêmico. É como se quisesse algo,

mas sem acertar o que isso seria e qual sua proposta espacial de OT do território nacional.

Retornando à concepção da PNOT, o segundo momento- que poderia ter sido melhor

aproveitado como debate e reflexão através do feedback dos pareceristas externos-, foi o II

Seminário de Nivelamento, ocorrido nos dias 03 e 04 de abril de 2006, poucos dias após a

conclusão dos seis Documentos Temáticos. Pouco foi possível recuperar do que foi debatido

e qual a repercussão do debate ou dos pareceres (veja seção 2.1.4) sobre a etapa posterior: a

sintetização dos 6 documentos em um Documento único, ou seja a elaboração do Documento

Base, publicado cinco meses após esse evento.82

Ressalta-se que, em junho de 2006, em Palestra do MI, ao entendimento de uma política

de OT e a ordem de precedência dos objetivos previstos, diferem daqueles apresentados no

Doc-Base. Na palestra seria propiciar: 1)uma melhor distribuição da população no território;

2) Propiciar uma melhor distribuição das atividades econômicas no território; 3)Gerar uma

maior racionalidade econômica no uso e ocupação do território, buscando exploração das

potencialidades e maior produtividade [. . .] (BRASIL.MI-SDR, 2006k, slide 6). No Documento

Base, agosto de 2006: ’[instrumento de] regulação das tendências de distribuição de ativida-

des produtivas e equipamentos, diante de objetivos estratégicos e, ainda, como produto de

articulação institucional e de negociações entre atores significativos [. . .] [e uma oportunidade

para] aumentar a eficácia e eficiência das políticas públicas; dar sustentabilidade aos modos

de desenvolvimento regionais e/ou locais; promover a coesão e integração da sociedade

nacional; reafirmar o pleno exercício da soberania sobre o território; e consolidar a governa-

bilidade [. . .] É fundamental garantir pelo menos dois requisitos básicos: a) a montagem de

um sistema de governança territorial [. . .] e b) o estabelecimento de um processo continuado

de monitoramento e planejamento territorial (como política de governo e instrumento de

governabilidade) (BRASIL.MI-SDR, 2006n, p. 24-25).

Os princípios da futura política até então ponderados, são divulgados nos Seminários

oficiais na fase de Divulgação e Discussão da PNOT:

82 Segundo depoimento do parecerista do Documento (Tema 1): “[. . .] não sei o quanto dos pareceres fluiu no
processo [. . .] desde então, não fomos mais informados sobre o andamento da PNOT.[. . .] Minhas avaliações
foram incorporadas no artigo que publiquei.” (RÜCKERT, [30 agosto 2016]).[Artigo mencionado (RÜCKERT;
ALBUQUERQUE, 2005)].
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Figura 40 – Slide da Palestra de Apresentação da proposta da PNOT no Seminário de Divulgação e
Discussão realizado em Recife. Princípios da proposta da PNOT. São os mesmos apontados
no documento base, com outra ordem de precedência. Diferem-se daqueles indicados na
Minuta em número, são 21 princípios e, em grau de detalhamento. Fonte: MI-SDR, PNOT
2006, slide 41. grifos no original (BRASIL.MI-SDR, 2006l)

Divididos segundo o Termo de Referência do contrato do Documento-Base, estavam os

seis temas relevantes, divididos em etapas que seriam consolidadas em Produto 1 - Apresen-

tação e Contextualização e Produto 2- Diagnóstico, que deveria conter diretrizes e estratégias

básicas. Esses seriam os elementos que subsidiariam a futura política de ordenamento do

território brasileiro. Aspecto de destaque foi a questão da forma de administrar a política. Se-

gundo o Documento Base, que, neste aspecto, reflete entendimento das publicações revisadas:

O desafio conceitual do Ordenamento Territorial está, portanto, associado à

questão política da nova relação Estado-território, unidade indissociável até re-

centemente, mas hoje rompida por novas forças no contexto da globalização [. . .]

Do ponto de vista dos agentes, podem-se considerar como principais sujeitos

territoriais, o Estado, a sociedade civil e os agentes privados [. . .] Compreen-

der como estes atores e as intensidades das suas ações impactam o território

é fundamental para alcançar os objetivos de qualquer ação de ordenação do

mesmo. (BRASIL.MI-SDR, 2006n, p. 13)

Na apresentação da PNOT nos seminários de divulgação, previa-se a criação de um

SISNOT que não vingou. Argumentava-se sobre a necessidade de um SISNOT, envolvendo

legislação específica; instrumentos e mecanismos de OT; conectividade normativa e instituci-
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onal; arranjo institucional (sistema de gestão, instituição coordenadora das ações de OT e

órgãos superiores) e unidades de gestão (região); Proposição de um Plano Nacional de Orde-

namento Territorial (PLANOT)(Cf. (BRASIL.MI-SDR, 2006k). Ainda neste ano (setembro de

2006), como parte da divulgação e negociação da PNOT, já de forma bastante concreta e deta-

lhada, explicita a Proposta da PNOT, donde não se tem uma visão sistêmica do ordenamento,

mas do SISNOT. Propunha ainda a criação de uma Comissão específica para Ordenamento

Territorial no Congresso Nacional e um Programa Interinstitucional de Integração Territorial -

Continental - (BRASIL.MI-SDR, 2006l, slides 67-71). Por fim, em dez. 2007, o último fôlego

da PNOT, propõe-se na Minuta de Projeto de Lei como tentativa integrada e sistêmica de OT

nacional e continental a criação de um CNOT (Art. 9o)-, e a criação de um Sistema Nacional

de Gestão do Território SISNOT (Art. 9o, inciso VII)(ver Anexo 86) Não se trata de ser contra

ou a favor de conselhos gestores, trata-se de uma ordem de ênfase demasiada no aspecto

administrativo, como se ele pudesse ser a chave do sucesso.

Previa-se também, que a partir do Doc-Base haveria uma discussão da proposta da PNOT

que deveria ocorrer em várias instâncias (ver na seção 2.1.5).

Nota-se que a CGPT da SDR tinha um concepção bastante concreta do Doc-Base e de

como a PNOT iria prosseguir após sua finalização, que seria divulgada e colocada em dis-

cussão com outras partes da sociedade. Obviamente, buscar-se-ia com esse passo, apoio

para a futura política (ver Tabela 7 Seminários de Divulgação previstos). Portanto, na data da

palestra, junho de 2006, não havia indícios, perceptíveis de que ela seria paralisada, poucos

meses depois, no final daquele ano, ou seja, logo após sua divulgação.

Por último é oportuno registrar que, embora já muito adiantado o tempo (dois anos e

meio após a Oficina de Debate) inicia-se a fase de formulação dos subsídios, na qual houve

um momento possível de revisão e questionamento da concepção até ali. Foi o II Seminário

de Nivelamento, ocorrido em abril de 2006 no Auditório do Ministério da Ciência e Tecnologia.

A contratação de pareceristas externos - não se sabe por qual razão e finalidade -, tinha o

intuito de ouvir uma opinião externa sobre os trabalhos realizados até então. No entanto,

constatamos limitações nessa tentativa, o curto prazo dado aos pareceristas (uma semana);

não ter-lhes sido passado todos os temas, mas somente aquele documento sobre o qual

iria dar seu Parecer - ou seja, tiveram uma visão estanque e muito parcial do que estavam

avaliando - e, por fim, não houve tempo para um debate aprofundado ou dedicado ao trato

dos pareceres. Não foi possível reconstruir o feedback desses pareceres no documento final.

2.2.3 A elaboração jurídica e a concretude do jogo político
Esta fase concepcional corresponde à formulação do Esboço e ao Projeto de Lei em si e se

desenvolve de meados de 2007 a dezembro de 2008. É a fase na qual a PNOT deixa o âmbito

acadêmico por completo, e também o MI, sua coordenação passa a ser a Casa Civil. Assim,



160 Capítulo 2. Arqueologia da PNOT

defronta-se, adapta-se ao jogo de interesses dos demais ministérios que compunham o Grupo

de Trabalho Interministerial (GTI) responsável por sua formulação jurídica. Nesta fase, são

retomados elementos concepcionais da primeira fase - a Oficina, Palestras do MI e do Termo

de Referência -, que, por sua vez, repercutiram nas posteriores como descrito acima. Essa fase

jurídico-política orienta-se primordialmente no Documento Base (fase anterior), porém sofre

acréscimos do MI, presentes desde 2003; assim como, consecutivamente, de parâmetros e

diretrizes dos demais ministérios integrantes do GTI encarregado de elaborar a Minuta ou

Esboço do Projeto de Lei (PL). Não tivemos acesso ao Projeto de Lei, mas nos foi informado

que entre o Esboço e o Projeto houve alguns acréscimos e também um refinamento do

formato jurídico. Os apontamentos que se seguem referem-se a essa Minuta, que representa

parte desse PL. Nesse documento enxuto nota-se que aquelas quatro questões colocadas na

Oficina 83 permaneceram e seriam ao longo do processo concepcional aglutinadas, tal como

na Minuta para: “o uso racional e sustentável do território e de seus recursos naturais”.

Partindo do Documento-Base, foram feitas algumas modificações prévias para a discussão

no GTI, como, por exemplo, a inclusão do SISNOT e CNOT 84 e princípios de soberania e

defesa do território, provavelmente feitas pelo Ministério da Defesa. Seguiram-se espaços de

tempo entre os encontros ou rodadas de negociação entre os ministérios componentes do

GTI que, imprimiram alguns acréscimos e ajustes sobre as diretrizes e os aspectos ambientais,

as escalas de atuação, políticas a serem articuladas e instrumentos de administração; enfim

o que diferencia a Minuta dos princípios e diretrizes apontadas no Documento Base.(Cf.

BRASIL.MI-SDR, 2006b, p. 185-196 e (BRASIL.GTI-INTERMINISTERIAL, (2007)2011).

Esta fase é, a rigor, aquela onde ocorre a concepção da PNOT, pois seleciona das fases

anteriores os elementos propostos tidos como factíveis e, sobretudo, consensuais entre os

diversos ministérios. Ou seja, é fase onde, no caso da PNOT, o que foi pensado e proposto

como ideal pelos planejadores e por parte da SDR, confronta-se com a realidade brasileira.

Essa fase tem que ser aberta por natureza, aberta a discussão e, mais ainda, à negociação

com os demais ministérios, ou seja, seus respectivos interesses. Primeiramente com esses

por comporem o GTI de elaboração, mas esse GTI tem em mente que deve considerar o que

seria passável no Congresso e no restante da sociedade. Portanto, é a fase mais política e

decisiva, que trabalha com a totalidade dos interesses em jogo. Por isso, ela é mais uma fase

de ajustes concepcionais a esses interesses. Pelos ajustes e pela necessária busca de consenso

torna-se, no caso do Brasil, naquele momento e com aquela composição do Congresso, a fase

a menos flexível e mais restritiva de todo processo. Considerando que a falta de apoio político

acabara de ser constatada após a divulgação da PNOT, essa tentativa de transformá-la em

Lei e formulada por oito ministérios, é louvável. Porém, já trazia consigo pequenas chances

83 1) O desenvolvimento socioeconômico equilibrado das regiões; 2) a melhora da qualidade de vida; 3)a
gestão responsável dos recursos naturais e 4) a utilização racional do território (com clareza dos critérios de
racionalidade empregados) (SANTOS, 2005, p. 51).

84 SISNOT - Sistema Nacional de Gestão do Território (Artigos 7 e 8) e CNOT - Conselho Nacional de Ordena-
mento Territorial CNOT (Art. 9), conforme Minuta (BRASIL.GTI-INTERMINISTERIAL, (2007)2011).
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de prosseguir. E, segundo depoimentos, estava-se consciente, de que concessões teriam que

ser feitas. Tratava-se, portanto, de tentar amplificar ao máximo as conquistas desejáveis, nas

brechas possíveis. Como não tivemos acesso ao Projeto de Lei, ele não foi objeto de análise,

nos referimos nas considerações à Minuta do Projeto (ver anexo). Não foi possível averiguar

se e quais foram as modificações que ocorreram entre esta Minuta e o Projeto de Lei. Mas

nessa, já foi possível constatar inúmeros ajustes. Ajustes advindos desta primeira negociação

interministerial.

Sinteticamente, alguns princípios e tópicos foram ampliados em relação ao Documento

Base - relacionados à Defesa, à retomada do SISNOT, o enunciado do chamado espaço rural e

a integração dos planos setoriais como energéticos. Da mesma forma, outros tópicos e diretri-

zes foram reduzidos, em parte drasticamente - a questão ambiental, a questão fundiária, a do

ordenamento restrito à descentralização urbana (policentrismo)- que foram mais concretiza-

dos e articulados na Minuta. Dentre as alterações está a forma e a quantidade das políticas

a serem articuladas. O Documento-Base sugere um leque maior de políticas ambientais e

áreas urbanizadas, que na Minuta são, a nosso ver, reduzidas às estratégias e competências

do CNOT e aos instrumentos de OT existentes. Basicamente aqueles relacionados às áreas

urbanizadas, Planos diretores e à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU) e

a alguns planos e programas do Ministério do Meio Ambiente, ou seja, a abrangência da

PNOT e dos conflitos de uso foram ainda mais reduzidos que nas fases anteriores. Destaca-se

que uma questão do propósito da PNOT, indicada como lacuna, como questão pendente,

desde a Oficina de Debate como - O objetivo político e superior da PNOT (BRASIL.MI-IICA,

2005, p. 77) - nos parece ter sido a menos resolvida. Os documentos não conversam entre si

para além de formações pouco concretas. Analogamente a conceituação foi encaminhada

de forma paralela e isolada, a nosso ver, pouco relevante perante as demais, findou respon-

dida - se respondida - da forma contida na Minuta. Outros aspectos significativos que foram

constatados:

1. A questão conceitual. A Minuta apresenta a definição de dois conceitos: de ordena-

mento territorial e de território. O distanciamento desses para com as fases anteriores

fala por si.(Figura 39)

2. Os princípios que a PNOT deveria observar. No Documento Base, são seis (Figura 40) e,

coincidentes com aqueles apresentados no Seminários de Divulgação oficial da PNOT.

Na Minuta, atingem o número de 26 princípios a serem observados (Ver Art. 4o no

Anexo 78.);

3. A inclusão da questão ambiental é diferentemente tratada nas fases concepcionais

predominantemente acadêmicas e na última fase exclusivamente estatal. O trato dos

conflitos entre os usos predominantes no solo brasileiro e seu caráter negligenciador

do meio ambiente, que foram bastante tematizados nas fases anteriores, não reper-
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cute na Minuta. Registra-se uma separação deste e do aspecto econômico, há uma

substituição pelo termo “recursos naturais”. Os “recursos territoriais” polemizados nas

fases anteriores, vistos ora como orientadores do ordenamento, ora como ameaças

ao meio ambiente são prescritos na Minuta de forma cautelosa e excepcionalmente

diminuta. Na listagem das “dimensões” (Art. 4o - Dos Princípios da PNOT), a dimensão

ambiental (Dimensão VI) aparece na sexta posição e é ínfima, ou seja, muito menos

prescrita quando comparada às demais e às fases anteriores. No Art. 2o - Dos Objetivos

(ver 77), aparece uma única vez, como último item do desenvolvimento das condições

e atividades relacionadas à qualidade de vida;

4. A escala supranacional. Outro diferencial da Minuta é a retomada clara da chamada

integração continental, mencionada em duas dimensões e prevista como diretriz;

5. A ênfase no urbano e a repartição dicotômica do espaço em urbano e rural. A ocupação

do solo, aspecto enunciado como central, na Minuta - tal como em todo processo

concepcional da PNOT - recebeu bem menos atenção que o uso do solo. A questão

da ocupação do território nacional, para além do enunciado e em comparação com

o uso do solo, foi pouco abordada. E o foi basicamente pela ótica urbano-regional,

convergentes no debate, na análise e na proposta para uma “urbanização policêntrica”

e suas respectivas “áreas de influência”; análoga à diretriz do crescimento policêntrico

surgido no âmbito do OT da União Europeia. Essa leitura urbana do espaço nacional

tem suas origens no próprio nascimento da área de planejamento Urbano e Regional. A

inclusão da leitura e da perspectiva dos espaços não urbanos como as áreas de biomas

e florestas no planejamento é recente, a dos espaços rurais ainda mais nova. Apreende-

se que os espaços chamados rurais ou a relação cidade-campo não moldou um eixo

temático específico, nem mereceu uma proposta específica no Documento Base nem

na Minuta; embora aparecesse na perspectiva do MI, desde as palestras pioneiras como

uma questão a ser considerada. Na Minuta, ela reaparece como uma dimensão extra

que se rebate em algumas Estratégias.

Apreende-se que, se os princípios da coesão territorial e do crescimento policêntrico do

OT europeu foram incorporados, o princípio da relação cidade-campo não o foi com a mesma

relevância (Ver quadro 2). Analogamente, a produção industrial e agropecuária foram, a nosso

ver, negligenciadas na concepção da PNOT. Pois considerar ordenar o território nacional de

um país como o Brasil, negligenciando o setor produtivo agropecuário, o uso e a ocupação

que acarretam, as políticas agrícolas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

(MAPA), pode ser entendido como um ponto cego da PNOT, fecundado na perspectiva teórica

da área do Planejamento Urbano e Regional (PUR) no Brasil. Grande parte da Geografia e

outras áreas tem se ocupado energicamente com o chamado espaço rural, desde 2003, tema

central para o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), sobretudo a partir de 2003.

As políticas habitacionais, industriais e setoriais (excetuando-se a logística) não mereceram
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Figura 41 – Conceituação de Território e Ordenamento Territorial na Minuta do Projeto de Lei da
PNOT - 2007 (Art. 3o). Fonte: Myragaya e Signori, 2011 (BRASIL.GTI-INTERMINISTERIAL,
(2007)2011, p. 158)

Figura 42 – Os 6 princípios norteadores da PNOT - Doc-Base, ago. 2006. Fonte: Documento Base,
08.2006 (BRASIL.MI-SDR, 2006n, p. 193)

maiores atenções na formulação da PNOT. Essas foram questões, a nosso ver, que se explicam

pelas questões que foram colocadas ou pré-definidas pelas referências teóricas internacionais

ao mesclarem-se com nacionais, sobressai-se o viés regional, predominantemente urbano.

Na Minuta, o setor produtivo agropecuário e o espaço rural são retomados como prescrições,

embora de maneira bem menos detalhada que a questão urbana e metropolitana. 85

Conclui-se que o a Minuta representou o consenso interministerial possível. Nesse con-

senso, o que a PNOT afinal propunha não foi colocado com clareza. Foi ressaltado que

85 Constatamos que ao final da fase concepcional -a Minuta - a proposta de PNOT ali contida não menciona
nem propõe diretriz concreta de integração da PNOT à PNDR ou vice-versa, mas incorporava, explicitamente,
dentre outros, o desenvolvimento urbano, ou mais precisamente: a articulação com Planos Diretores e a
Política Nacional de Desenvolvimento Urbano – PNDU.(Cf. Minuta, 2007, Art. 4 (XXIV-XXVI) e Art. 13,
parágrafo único); assim como a relação campo-cidade (Op. Cit. Art. 4o/XXV, Art. 5o/III).
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começou-se do zero, e seu escopo e sua forma ainda estavam, em fase construção inicial

quando foi interrompida; ademais esteve sujeita a um processo truncado, apressado e compe-

titivo com outras políticas, além de uma gama outras de dificuldades intrínsecas e extrínsecas.

Claro ficaram alguns pontos como a intenção de ser algo que ia na contra-a-corrente de vários

elementos típicos do planejamento nacional até então: começando por considerar o espaço

nacional e a perspectiva de longo prazo; pela intenção anti-fragmentação das intervenções, a

transversalidade dos temas e escalas, assim como pela inclusão de novas questões e inclusão

da tomada de decisões de forma conjunta (transversalmente). Portanto, essa tentativa de

uma PNOT, concebida, para ir se desenvolvendo, gradualmente, enquanto política pública

não encontrou as condições necessárias para se desenvolver.
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Figura 43 – Áreas Prioritárias para as ações da Secretaria de Programas Regionais (SPR/MI), em 2007.
Fonte: IICA-MI Revista Espaço Regional, n.2, 2007, p. 7
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3.1 Apontamentos sobre as coordenadas da PNOT
(OT entendido como) instrumento de planejamento, como

elemento de organização e de ampliação da racionalidade

espacial das ações do Estado.

MI 2003 apud Anais da Oficina, 2005, p. 3

Ordenamento Territorial – regulação das ações que têm

impacto na distribuição da população, das atividades

produtivas, dos espaços de conservação ambiental, dos

equipamentos e de suas tendências, assim como a delimitação

de territórios, segundo uma visão estratégica, considerando as

ofertas e restrições, mediante articulação institucional e

negociação de múltiplos atores. Sob uma perspectiva

normativa e estratégica, o ordenamento territorial é um

conjunto de arranjos formais, funcionais e estruturais que

caracterizam o espaço, associados aos processos econômicos,

sociais, políticos e ambientais que lhe deram origem.

Palestra de Divulgação da PNOT, Recife, 2006, slide 11

Esse tópico tem como objetivo abordar o âmago da PNOT expondo críticas e reflexões so-

bre problemáticas implícitas em sua concepção, processo de elaboração e conteúdo. Fazemos

a ressalva de que alguns desses apontamentos e críticas são específicos da PNOT, se referem

aos preceitos que a orientaram; outros sendo comuns a várias outras políticas federais, pois

os entendemos como constitutivos do modo de planejar na contemporaneidade, fato que

expande o âmbito da reflexão. Há ainda críticas já pontuadas por outros autores, cada qual

com sua ênfase ou foco específico.1

A leitura das citações acima, formulações da Secretaria de Desenvolvimento Regional

do Ministério da Integração Nacional (SDR-MI), sobre o entendimento de Ordenamento

Territorial (OT) em 2003 e 2006, e por consequência, permite captar a perspectiva estatal que

guiou a PNOT ao longo dos anos e sua formulação. No nosso caso, fazemos os apontamentos

partindo da perspectiva de que a intenção de ordenar o espaço brasileiro através da PNOT

estava inserida no campo referencial do capital e em um contexto específico, descrito no

capítulo 1. São, portanto, esses horizontes e essas limitações que condicionaram, ao longo do

desenvolvimento dos trabalhos, as proposições de ordenamento do crescimento (econômico),

afetando, evidentemente, as ações que focavam a atenuação das desigualdades sociais e

espaciais existentes no país. Foi dentro desses contornos que a concepção da PNOT foi

1 (RÜCKERT, 2005),(RÜCKERT; ALBUQUERQUE, 2005),(RÜCKERT, 2007);(STEINGERGER, 2006);(PERES;
CHIQUITO, 2012); (FREITAS, 2013), (DASILVA, 2014) entre outros.
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moldada, que tentou formular consensos, que fez suas proposições; encontrou, a nosso ver,

suas limitações teóricas, conceituais e operacionais. Os apontamentos que seguem giram

em torno dessas limitações, identificando duas problemáticas que acompanharam todo

o processo. Uma, de natureza teórica – premissas e premissa central. Outra, de natureza

processual, envolvendo escolhas e prioridades. Como entendemos, ambas as problemáticas

remetem a elementos enraizados no planejamento brasileiro. Elas são: (1) a ausência - ou

quase - da escala nacional e continental, bem como da articulação dessas com as demais

escalas, em decorrência da primazia conferida aos recortes regionais (agora acrescidos da

nova abordagem territorial); (2) a descontinuidade e desarticulação (também) temporal dos

planos, tendentes a subordinar-se a quadros conjunturais.

Quanto às premissas e decorrentes coordenadas da PNOT, entendemos que o aspecto

central da crítica que devemos fazer seja sua ambiguidade quanto às prioridades do orde-

namento territorial que se propunha a formular. Sua formulação, tal como está colocada na

Minuta, parece-nos pouco consistente enquanto elemento ordenador e coordenador das

atividades econômicas com as demais, uma vez que define prioridades de forma ambivalente,

por vezes, contraditória; suas propostas são pouco concretas, e não há um cenário geral que

sirva de guia ao que se propõe afinal. De forma mais concreta, não se sabe se prioriza os

aspectos econômicos, os ambientais ou os denominados sociais, mas subentende-se que

todos eles são igualmente importantes e compatíveis (talvez compatibilizáveis) entre si, sem

predominância de nenhum deles, ou sem perdas para os demais.

Quanto ao processo de concepção, a crítica é no sentido de se ter invertido prioridades

e, por isso, não se ter logrado avançar no desvelamento e enfrentamento dos antagonismos

existentes no Brasil, que se materializam, entre tantos outros, nos conflitos pelo uso do

solo, na generalização das precariedades, no não-desenvolvimento. A rara chance histórica

para se avançar no entendimento e no apontamento dessas questões, ou melhor, desses

dilemas históricos parecia estar dada naquele momento. No entanto, seja pelas dificuldades

intrínsecas impostas pelo contexto político, pela precedência do regional frente ao nacional,

pela ênfase emblemática nas dinâmicas da atualidade, seja pela compressão no processo,

no tempo de reflexão, de debate e conceituação, a PNOT, tal qual foi concebida, acabou

sendo mais uma maneira de ofuscar do que de elucidar a realidade brasileira. Sua posição

ambígua quanto às prioridades abafou, ou apaziguou os conflitos.2 Resultado de consenso

interministerial, ela retrata, de um lado, uma posição de compromisso com os vários espectros

da sociedade; de outro, mesmo esse compromisso já parece ter excedido as possibilidades

concretas. Tanto que o Projeto de Lei da PNOT foi confiscado, tendo desaparecido na máquina

estatal.

2 Mesmo cientes de que se tratava de um contexto histórico-político cuja proposta era reformista, e não de
uma transformação estrutural, diferentemente de outros momentos, havia um espaço para alavancar tal
explicitação, assim como para aprofundar-se no estudo da sociedade brasileira e seu espaço.
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A PNOT pensada para um segundo momento
O primeiro apontamento diz respeito à ideia da PNOT como uma tentativa, uma possibilidade

de ação sobre o espaço, mas pensada para um segundo momento, num futuro não previsto,

quando então ela se articularia com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR)

e outras políticas. Com esse ponto de partida, a Política, que deveria ser a mais abrangente,

a âncora de várias outras, já nasce fragilizada, postergada frente a sua contemporânea, a

PNDR, e a outros programas regionais daquele ministério. Mesmo justificada, a decisão foi

questionável. A nosso ver, um vício de origem - o movimento do pensamento que, recusando-

se a abarcar o todo e suas contradições, acaba recorrendo às aproximações cautelosas, do

menor ao maior. É nesse pensamento cauteloso que residiria a fragilidade originária da PNOT.

(Assunto abordado nas seções 3.2 e 2.1.7).

O que procuramos colocar no centro da discussão é a preferência pela escala regional

no planejamento brasileiro. Com ela instauram-se duas contradições à implementação da

PNOT: (a) por estar enraizada no pensamento e na prática, a escala regional, ao invés de

complementar, acabou sobrepondo-se às escalas nacional e continental; (b) direcionou a

decisão de se começar por onde se tinha mais experiência – políticas regionais – fato que,

por si, contradiz as intenções de mudança e de inovação, teoricamente pressupostos da

PNOT. Reiterou-se, assim, a tendência de continuidade na maneira de pensar e entender o

espaço brasileiro. Dessa forma, apesar do uso de mapas nacionais, as leituras da economia,

da sociedade e do espaço brasileiro continuaram a ocorrer em porções - no caso, macro, meso

e microrregionais-, com intervenções estatais, sobretudo, nos dois últimos fragmentos. Uma

visão da totalidade do país ou do continente, tal como enuncia o atual formato do OT, não se

concretizou. Por razões históricas, innclusive as de natureza teórica, a leitura, o diagnóstico e

parte das proposições foram regionais. Perpassava todo o processo de concepção a questão

das desigualdades regionais e, a partir dessa premissa, as diretivas tomaram dois rumos

possíveis: a intenção de valorizar a diversidade regional como chave para o desenvolvimento

do país; e a intenção de constituir uma frente capaz de dialogar com a diversidade das regiões,

que a administrasse de forma transversal, envolvendo todos os entes do governo, todas as

escalas de planejamento e a todos os aspectos que deveria considerar. (Cf. (BRASIL.MI-SDR,

2004b), (BRASIL.MI-SDR, 2006n, passim). Na palestra de divulgação e discussão nacional da

PNOT, em 2006, lê-se que:

Em suma, o Ministério da Integração Nacional concluiu a elaboração da Política

Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), e tem se empenhado na elabora-

ção de uma proposta de Política Nacional de Ordenamento Territorial (PNOT),

formando assim os pilares para uma ação coordenada de Estado na ordenação

e na promoção do desenvolvimento das regiões brasileiras. (BRASIL.MI-SDR,

2006l, slide 8), grifo nosso.

Esse entendimento escalar do Ministério da Integração Nacional (MI) era convergente
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com os posicionamentos da Presidência da República e estava em sintonia com outros minis-

térios. Tal precedência pela escala regional, embora com diferentes nuances, e recentemente

revisada, só veio a ser explicitada para o grande público – a população em geral – através

das regiões do decreto que institucionaliza a PNDR, em abril de 2007. De fato, esse decreto

(BRASIL.Casa Civil, 2007d, Anexo I), já não menciona nada sobre a articulação da PNDR

à PNOT, ele prescreve a articulação da PNDR com outras intervenções em três grupos de

áreas selecionadas: (1) as 13 Mesorregiões Diferenciadas de Intervenção, (2) as 9 Subregiões

selecionadas pela Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, e

(3) as Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDEs).3 Embora tenha sido possível levantar

poucas informações sobre essa Câmara e seu processo decisório, sabe-se que era composta

por 14 ministérios, representando tal fato o consenso federal que apontava para a atuação

prioritária em recortes sub e sub-sub regionais, sem que houvesse um plano ou uma política

em uma escala fora da leitura regional; no caso, ancorá-las à PNDR e não à PNOT. Assim,

contintou subentendido: (1) que o planejamento regional foi colocado como sinônimo de

integração nacional e (2) que para além da escala regional 4 em sua versão revisada, nada

pode ser planejado, menos ainda pactuado. Caberia refletir, por quê? E, se perdemos, o que

perdemos, ou quanto perdemos com isso?

A colocação das prioridades e a ordem de valores
Como apontado no tópico Oficina de Debate (2.1.3), o enfrentamento da questão “como or-

denar” antecipou-se a um trabalho reflexivo, teórico-conceitual, que avançasse na apreensão

dos problemas do Brasil e que, com isso, possibilitasse uma tomada clara de posição quanto

a problemas, no quesito do ordenamento do espaço brasileiro visando um rumo distinto do

existente -era essa a intenção. Ou, que ao menos tematizasse, junto às opções possíveis, o

que traria à tona para o debate ou para embate. No nosso entendimento, houve excesso de

atenção dada à forma de legislar e administrar a futura PNOT, sem que antes se tivesse uma

fase reflexiva, que aquele momento propiciava, talvez como nenhum outro na história do país.

A inversão de prioridades dos meios em relação ao restante se faz apreensível no foco dos

esforços empreendidos: a busca de instrumentos e meios metodológicos, jurídicos, gerenciais

e práticos voltados à implementação da Política antes de se conceber claramente qual seria

seu propósito final, suas prioridades e seu posicionamento em relação ao ordenamento – ou

seja, à configuração espacial – do Brasil como um todo. A nosso ver esse deslocamento de

atenção para a legislação e para a forma de gestão sufocou outros aspectos da reflexão e da

concepção da política em si.

Se esperava-se atingir algo como uma PNOT, dever-se-ia, primeiro saber o que se quer,

concretamente; saber onde se queria chegar; verificar do que isso dependia; para só então

moldar como isso seria alcançado, como funcionaria, ou poderia funcionar. A concepção

3 Abordado na seção 3.3.
4 E, em alguns ministérios a denominada abordagem territorial. Ver seção Um novo ideário territorial? 3.5.
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da PNOT passa a impressão que deu um salto sobre essas questões anteriores e dedicou-

se, primordialmente, a essa última. Neste setnido, poder-se fazer em relação à PNOT uma

crítica que se fez à PNDR quando, após alguns anos de sua implementação constatou-se,

no Relatório de Avaliação da PNDR (2011) que: ”a Política Regional caracterizou-se como

um conjunto de instrumentos sem uma política”.(BRASIL.MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO

NACIONAL, 2011a, p. 89 apud (NETO; ALVES, 2014, p. 317). Portanto tratava-se (e ainda se

trata?) de algo sintomático do planejamento na atualidade e não somente do nosso objeto de

estudo.

A mencionada inversão de prioridades, o excessivo foco nos meios, já presentes na Oficina

de Debate, se revela com clareza, também, no Termo de Referência do Contrato Doc-Base:

A estratégia de uma PNOT deverá contemplar os instrumentos e mecanismos

já existentes e considerar o ordenamento territorial como um modelo de ges-

tão democrática do território, que contemple as aspirações das coletividades

regionais e locais. Deverá aliar um pensamento estratégico sobre o mercado bra-

sileiro, o uso racional de recursos e a criação de emprego e renda, articulando

os entes federativos para uma atuação conjunta sobre as distintas dimensões

setoriais - econômicas, sociais, ambientais e culturais. Deverá retomar a ideia

de soberania e democracia, reafirmando-se normas, regras e institucionalidades.

(BRASIL.MI-SDR, 2004b, p. 2)

Decorrentemente, outro desvio importante do processo, a se considerar: o fato de que

a preocupação com um referencial teórico do ordenamento territorial tenha sido, desde o

princípio, atrelada a um referencial metodológico, colocando-os em pé de igualdade. E, corre-

lato a isso, o fato de se ter recorrido à terminologia preconcebida - como do planejamento

estratégico-, que fatalmente amarraria o pensamento a suas próprias dimensões. No caso, à

supervalorização do momento atual, com suas especificidades e diferenças, à conversão em

emblema da forma de gestão, são alguns exemplos. Desse modelo de planejamento decorrem,

a nosso ver, derivações como a importância demasiada auferida ao uso do solo, fato que

até mesmo na PNOT acabou deixando as características de sua ocupação como um aspecto

derivado, secundário. À exceção da diretriz de crescimento policêntrico (combate à exces-

siva concentração urbana) 5, a ocupação do país foi muito pouco tematizada, planejada ou

proposta ao longo das fases de concepção da PNOT. Todos esses aspectos merecem maior

reflexão.

Aos supracitados apontamentos acrescentaríamos um outro, este de pouca influência dos

planejadores, mas que, como práxis centenária no Brasil merece ser registrado e entendido

como problema estrutural, e não conjuntural, do planejamento brasileiro. Ele foi apontado

5 A articulação da PNOT aos Planos Diretores e da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano – PNDU, é
mencionada em várias fases concepcionais e foi explicitamente prescrita na Minuta.(Cf. Art. 4 (XXIV-XXVI) e
Art. 13, parágrafo único).
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por um dos colaboradores do Documento Base, segundo o qual ocorre no Brasil uma “inversão

de valores”: a inversão “segundo a qual se dedica muito pouco tempo para o planejamento,

para o pensar, enquanto a implementação se prolonga, consome tempo demais [. . .] quando -

chega a acontecer”. (JATOBÁ, [26 ago. 2016]).

O grau de articulação das temáticas e outras políticas contemporâneas
A PNOT não esteve ilesa à fragmentação e à desarticulação. Ela se desestruturou, ao longo

do processo, em suas partes, no caso, regionais e desarticulou se, também, na repartição

dos seus seis temas, ou “eixos temáticos”. Como coloca André Freitas, havia um alto grau de

inter-relacionamento entre os temas, mas que não chegou a ser abordado (FREITAS, 2013,

p. 158). A escolha dos temas foi pouco debatida, e deveria ser refletida 6. A subdivisão do

espaço nacional em temas orientaria não só os subsídios, mas também a concepção da

PNOT ao longo de suas fases. Sua articulação, até onde pudemos reconstruir, não foi prevista

de forma sistêmica, isso somente aconteceu na elaboração do Documento Base em sua

fase final e na forma de diretrizes e estratégias. Uma série de fatores e hipóteses poderia

ser cogitada a respeito dessa fragmentação inicial, que acabou se perpetuando. Ficamos

com a impressão de que a concepção foi atropelada pelo passar dos anos, mas também, foi

atropelada e adquiriu o caráter e conteúdo pela força das heranças - históricas e teóricas -

de mecanismos de fragmentação não questionadas a fundo, mas tomados como problemas

conjunturais. Esse pressuposto possibilitaria o prosseguimento da fragmentação, também

na PNOT. Impossível saber se essa articulação e essa integração, no tocante às políticas

e ao entendimento, teriam sido ampliadas com a implementação da PNOT, que com o

tempo, otimizada, encorpada, poderia ter sido uma força contrária a essa fragmentação, caso

conseguisse vencer os inúmeros labirintos até sua implementação.

Quanto ao grau de articulação e às intervenções estatais a serem articuladas, ou seja, ao

escopo da PNOT, há pontos que podem ser ponderados, no caso de uma retomada da PNOT.

Primeiramente, é necessário ressaltar que o grau de abrangência e articulação das demais

intervenções à PNOT não foi o mesmo ao longo das fases concepcionais. No início, ele foi

maior, nos subsídios ele foi reduzido, voltando a se alagar na Minuta do Projeto de Lei. Em-

bora, desde o princípio, a ênfase tenha permanecido a respeito de algumas políticas, planos e

instrumentos considerados relevantes por seu impacto ou rebatimento no ordenamento ter-

ritorial, em 2003 havia uma preocupação ou desafio quanto à integração desses instrumentos

existentes estarem em sintonia com outras políticas do MI e do Governo Federal. A palestra

de 2003 (Figura 23) e a divulgação da PNOT (Figura 44) lista quais são eles, permitindo uma

comparação desse escopo:

6 E revista, no caso de uma retomada da PNOT. A nosso ver, por exemplo, os conflitos de interesse envolvidos
e a configuração da tomada de decisões sobre o OT deveriam ter correspondido a eixos temáticos específicos.
O mesmo valendo para a questão, a correlação com os países do continente.
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Figura 44 – Listagem das intervenções existentes no Brasil em 2006 que a PNOT deveria articular
por terem ’reflexos’ no OT. Palestra apresentada no Seminário Regional de Divulgação
e Discussão da PNOT em Recife, dia 19.08.2006. A listagem inclui Políticas, Programas
e Planos federais de diversos ministérios, mas também intermunicipais. Além desses
os Fundos Constitucionais, fato pouco elucidado ao longo de suas fases; qual seria a
articulação da PNOT com esses Fundos. Fonte: Site MI, Seminário Recife, 2006, slides 34 a
39; grifos (pontos em amarelo) da autora.
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Constata-se uma variação no grau de abrangência das intervenções preconizadas pela

PNOT ao longo de seu desenvolvimento. Em 2003 e 2006 a preocupação quanto à integração

dos instrumentos existentes, e também quanto à sintonia com outras políticas do MI e do

Governo Federal estava mais presente (ver Capítulo 2, (BRASIL.MI-DPR, 2003)(Figura 23). No

entanto, esse escopo não foi ampliado nem tratado com a mesma ênfase – ou melhor, com

a ênfase necessária – nas fases intermediárias. Ele só é retomado depois, embora de forma

vaga como exemplificado pela articulação entre as políticas agrária e energética, na fase da

formulação jurídica via articulação interministerial inscrita na Minuta do Projeto de Lei, em

2007.

Em segundo vale ressaltar que a questão da articulação das escalas e das políticas regionais

foi tematizada em algumas passagens do Documento Base:

(...) Quando analisamos a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR),

pode-se observar que “existe uma incongruência conceitual entre a PNDR, ba-

seada na centralidade do urbano, e os Eixos, baseados no macro sistema de

transportes. Para a efetividade da PNDR é necessário estabelecer um elo entre as

’regiões’ da PNDR e as regiões dos Eixos, até então ausente na operacionalização

da política regional do Governo Federal. As duas dificuldades estão na integração

da regionalização econômica com a regionalização ambiental e com a represen-

tação política das regiões.” (CEDEPLAR, 2004).

Essas incongruências deram origem a discussões e a debates sobre a necessidade

de uma proposta de uma política nacional de ordenamento territorial, que ga-

nharam fôlego ao longo dos anos, consubstanciando-se no momento em que se

insere o presente estudo.(BRASIL.MI-SDR, 2006d, p. 26) grifo nosso.

No entanto, passagens como essa são exceções e deveriam, a nosso ver, ter sido centrais,

possuindo com a PNOT uma oportunidade muito propícia para tanto.

Em terceiro lugar, deve-se assinalar que essa desarticulação constatada não constitui uma

especificidade da PNOT.

Como apontado no Capítulo 1, a não integração ocorria entre várias políticas federais em

curso. Todavia, pelo caráter integrador da PNOT, surpreende que tanto no Documento Base,

quanto nas fases posteriores não foram mencionadas a existência ou a possível integração

da PNOT com intervenções federais que estavam sendo concebidas naquele momento, tais

como a Política Nacional de Gestão do Patrimônio da União (PNGPU)(2003-atual), o II Plano

Nacional de Reforma Agrária (II PNRA)(2003-2007) e outros Programas de ’Reordenamento

Agrário’ do Ministério do Desenvolvimento Agrário tais como o PRONAT (1999-atual) e o

PRONAF (1995-atual), da política industrial (PITCE 2004), ou mesmo a integração com a

PNDR e outras intervenções do próprio MI como os Programas Meso e Subregionais. Essa

ausência da perspectiva de uma articulação mais ampla é compartilhada por Aldomar Rückert.
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Segundo ele, referindo-se à Oficina, portanto ao início da PNOT (RÜCKERT, [30 agosto 2016]):

[. . .] Esta perspectiva não existiu. Entretanto foram abordadas questões de fron-

teiras. Antônio Carlos Robert de Moraes tratou disto no livro Para pensar numa

Política Nacional de Ordenamento Territorial. Uma macropolítica sul-americana

mostrou-se incipiente, a meu ver, uma vez que os trabalhos que se seguiram

focaram-se fortemente no território nacional. Devemos lembrar que, ao mesmo

tempo, outra equipe de geógrafos trabalhava na UFRJ - Grupo Retis, construindo

a Proposta de Reestruturação do Programa de Desenvolvimento da Faixa de

Fronteira (PDFF) [. . .] 7

Como apontado no Capítulo 1, essa desconexão não era só dos instrumentos de OT. No

âmbito federal, existiam, simultaneamente, de um lado tentativas de integração essas; de

outro, uma série de planos isolados em seus ministérios.8 Trata-se de aspecto estrutural do

planejamento brasileiro, que podia ser constatado em outros setores e temáticas, assim como

a constatação da desarticulação e dispersão em nível federal, mesmo naquele momento

inicial em que vários esforços de integração ocorriam. Havia, portanto, tendências, forças

contrárias em disputa. Havia uma Câmara Interministerial de Políticas de Integração nacional

e Desenvolvimento Regional; havia o Conselhão (O Conselho de Desenvolvimento Econômico

e Social - CDES); e mesmo naquele momento inicial do Governo Lula, vigorava no Governo

Federal a tradicional lógica de desarticulação, o jogo de interesses de cada ministério para si,

remanescentes do Brasil Colônia, não superados. Vigorava mesmo dentro da SDR-MI, onde

havia, a PNOT e PNDR; cuja articulação foi pensada para um segundo momento, sem se

planejar quando esse momento seria, ou deveria ser. E se refletia na concepção da PNOT: as

políticas e temas considerados; mesmo no Doc-Base; demostram a integração incipiente e

parcial entre aquelas e os (seis) temas.

No tocante à escala supranacional e intervenção sobre ela, a PNOT distanciou-se de sua

fonte de inspiração, a União Europeia. A tematização e abordagem continental foram secun-

dárias e variaram entre as fases concepcionais.9. Até onde foi concebida, passa a impressão

de que seria uma articulação de determinadas intervenções e instrumentos considerados

relevantes para o OT, no sentido de evitar intervenções e usos superpostos e, primordialmente,

algo análogo a um macrozoneamento do uso do solo do país, porém com outra forma de

concebê-lo e geri-lo. Formas essas que em termos de diretrizes e prioridades vieram ganhar

mais clareza no Documento Base e em priorização e detalhamento, no Esboço do Projeto de

Lei (2007).

7 (BRASIL.MI-GRUPORETIS, 2005);Grupo Retis.
8 Essas eram as questões e os interesses que estavam em jogo, mas não foram colocadas na mesa. Não houve

um embate aberto. Ele aconteceu de forma velada, intramuros, intragovernamental e só aflorou, de forma
clara e conjunta, nas discussões do Plano Plurianual (PPA) de 2004, segundo depoimentos.

9 No âmbito do MI foi delegada a questão à uma política específica: a Política de Faixas de Fronteira (2005-2009)

http://www.retis.igeo.ufrj.br/conteudo/pesquisa/
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Finalmente, mas não por isso menos importante, sentimos falta de um questionamento

que deveria ter antecedido o diagnóstico. Afinal, por que no Brasil, diferentemente de outros

tantos países tidos como desenvolvidos, as políticas, planos, programas encontravam-se na

época da PNOT - e de fato se encontra, desde sempre - tão desarticuladas? Entendemos que a

causa dessa desarticulação é secular, e reveladora de uma série de aspectos da atuação do

Estado brasileiro. Reveladora, também, das causas de por que a PNOT não teve apoio político.

E também para a não tematização dessa fragmentação e superposição das intervenções no

pós-PNOT. Nos dias atuais, no pós-PNOT qual é o grau de articulação desses instrumentos;

outra política a fez? Por que não há uma tematização de relevo sobre assunto como à época

do lançamento da PNOT?

Em relação ao Documento Base
Apontaríamos os seguintes pontos, ressaltando que eles não são especificidade do Docu-

mento base, mas encontram-se em várias outras intervenções deste período investigado. Três

apontamentos destacam-se a título de reflexão: (1) a preponderância do uso à ocupação do

solo, (2) a desarticulação entre os eixos temáticos e o trato de alguns temas (3) a não clareza

quanto às prioridades de uma PNOT.

(1) A primazia do foco em torno do uso do solo sobre a ocupação. Proporcionalmente,

em termos de diagnóstico, de argumentação e de propostas pouco se falou sobre a

visão de ocupação do território, exceto através da diretriz do crescimento policêntrico

e sua articulação com o Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU). Tal

fato aponta para uma dicotomia urbano-rural, e aponta para o fato de que a futura

ocupação ficou subentendida, entregue ao sucesso ou insucesso ao resultado do futuro

crescimento de centros urbanos medianos, ou seja aos resultados de outras políticas

federais.

(2) Questionável também a orientação da leitura do espaço e da sociedade a partir de

indicadores econômicos que geram categorizações e indexações, hoje já naturalizadas,

como regiões e territórios menos dinâmicos, mais estagnados. Apontamento análogo

foi feito por entrevistado quanto à adoção de terminologias, categorias utilizadas atual-

mente:

Tem se tornado praxe adotarem-se terminologias como se o Brasil fosse

composto pela “Região Concentrada e o resto” (Silveira, 2003) ou o “O Brasil

dinâmico e o resto” e “O Brasil ‘útil’ e o resto” (PNOT, Tema 1, p. 10-11), como

se o processo de diferenciação regional não fosse justamente produto da

intervenção do Estado na criação e funcionamento do mercado nacional. Tais

concepções (que talvez sejam noções, mas seguramente não são conceitos)

tem o sentido de representar cartográfica e estatisticamente o tradicional

desequilíbrio regional brasileiro do ponto de vista da concentração industrial
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e do Produto Interno Bruto (PIB) principalmente [. . .] (RÜCKERT, [30 agosto

2016])

Constatamos a utilização de um linguajar presente nos planos dos Governos da década

de 1990, quando emergiram noções e procedimentos tais como visão estratégica e pros-

pectiva os quais possuem uma origem neoliberal, que prosseguiram inquestionados.10

(3) Nota-se que o documento possui algumas inconsistências internas quanto às prio-

ridades e conflitos não solucionados do país, que a nosso ver, mereceriam ter sido

apontados e pontuados com maior contundência frente à centralidade e conflituali-

dade das questões tematizadas. Os Documentos Temáticos e mesmo o Documento

final não são suficientemente claros em termos de diretrizes e prioridades, em alguns

casos divergentes entre si. A importância da questão ambiental é claramente priori-

tária, no entanto, em outras passagens destaca-se a logística como sendo o como um

dos principais fatores do ordenamento do território(BRASIL.MI-SDR, 2006f, p. 12); em

outra, sugere-se a descentralização da expansão preferencial (do agronegócio) para o

centro-oeste [. . .] baseando-o em outras commodities(BRASIL.MI-SDR, 2006c, p. 73). No

caso do Brasil, a compatibilização dos aspectos econômicos, ambientais e sociais é

necessariamente conflituosa. O Tema 5, do Documento Base, foi a nosso ver o que mais

explorou e apontou para essa conflitualidade. Tratou o dilema dos usos do solo no país

de forma problematizada, explícita e se posicionou ao afirmar que uma PNOT requer

uma tomada de decisão nacional quanto aos conflitos legislativos e sociais relacionados

à terra. Esse aspecto remete ao que mais merece reflexão: a própria premissa de uma

compatibilização desses aspectos. Três questões levantadas pelo ex-Coordenador-Geral

de Políticas Regionais e Territoriais da SDR- MI, João Mendes da Rocha Neto, em 2016,

induzem à reflexão, à “inquietação” (como coloca o autor). A segunda delas diz respeito

à essa premissa que falamos:

10 Como abordado mais a frente no último tópico deste capítulo, cremos que tal procedimento tem suas ori-
gens na doutrina neoliberal, mas passou inquestionado, na PNOT e em outras propostas federais do período
em questão. Presente nos três cenários do Plano Avança Brasil (1999-2002), é reencontrável, atualizado e
com outras nuances, no Plano Brasil em Três Tempos (2004-2010) (Brasil.NAE, 2004), no Plano Brasil 2020
(1998-2004) (BRASIL.SAE, 1998) e Brasil 2022 (BRASIL.SAE, 2010), entre outros planos de longo prazo da
última década; respectivamente, respaldados por um conhecimento técnico-metodológico da prospecção.
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Figura 45 – ’Questões para inquietação’, foi o nome dado pelo autor para esse slide, em palestra sobre
o papel da infraestrutura no Desenvolvimento. Fonte: Rocha Neto, 2016, slide 11.(NETO,
2016)
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3.2 Paralelidade PNDR-PNOT
O PPA 2004-2007 coloca entre seus mega objetivos o de

reduzir as desigualdades regionais. Urge, assim, por em

marcha esse debate tão relevante para a definição de uma

nova era de desenvolvimento para o Brasil [. . .] Esta proposta

compreende o esforço realizado pela equipe técnica do

Ministério da Integração Nacional ao longo de 2003 [. . .]

Ministro Ciro Gomes apud MI-PNDR, 2005, p.5-6

A PNOT foi pensada e concebida paralelamente à Política Nacional de Desenvolvimento

Regional (PNDR). Elas são quase irmãs gêmeas, porém com filiações teóricas, “DNA” e apadri-

nhamentos distintos. Possuíam algo em comum e vários aspectos que as diferenciava. Logo,

cada qual trilharia um caminho específico. Seu próprio caminho.

A PNDR só foi institucionalizada em abril de 2007, mas sua trajetória se inicia em 2003,

pouco antes da PNOT. Houve, portanto, uma paralelidade de duas políticas nacionais de

grande vulto dentro da SDR-MI, ambas ambições da mesma Subsecretaria da SDR - a Secre-

taria de Políticas de Desenvolvimento Regional (SPDR).11 Ambas foram enunciadas como

promotoras do desenvolvimento e pertencentes “a uma nova era de desenvolvimento para

o Brasil” (Op. Cit.). Em outras palavras, “o desenvolvimento regional” e o “ordenamento

territorial” do país foram colocados concomitantemente na pauta da agenda federal, porém

com ordens de precedência e de preferência distintas.

Para público em geral, não participante de Congressos como esse da ilustração abaixo, ou

para quem não acompanhava as publicações do MI, como o Boletim Regional,12 a existência

da PNDR desde 2003 é desconhecida. Sua oficialização em 2007, sem um histórico de sua

execução até ali, contribuiu para acepção geral de que ela estaria se iniciando com aquele

Decreto. Sua existência desde 2003, só veio ficar conhecida, bem mais tarde, a partir de 2010,

no âmbito da fase de renovação da PNDR, quando passa-se a subdividir sua trajetória em duas

fases: a Fase 1 (de 2003 a 2010) e Fase 2 ou Nova PNDR (de 2011-2015)(Cf. (BRASIL.MI-SDR,

2010a) PNDR em 2 Tempos, 2010)13. Somente no âmbito do lançamento dessa segunda fase -

da Nova PNDR - passou-se a contar seu histórico, o qual passou necessariamente a integrar

os documentos oficiais. Nesses documentos pós 2010, procura-se distinguir claramente duas

fases da PNDR: o período de seu surgimento até então (2003 a 2010) e o período pós 2010,

aprimorado, diferente do primeiro. (Cf. BRASIL.MI-SDR, 2010a).
11 A rigor, tomando o ministério como um todo, foram considerados projetos prioritários em 2003 e 2004: a

recriação das Superintendências Regionais, o Plano Sustentável da Amazônia, a PNDR e a PNOT; na Secretaria
de Programas Regionais do Ministério da Integração Nacional (SPR) os Programas Meso e Sub-Regionais.

12 Publicação quadrimestral da SDR; existente entre abril/2006 e dezembro/2011, chegou a publicar 14
Volumes; intitulado “Informativo da Política Nacional de Desenvolvimento Regional – PNDR”, ver (BRASIL.MI-
SDR, 2006-2011).

13 Não no ato de sua institucionalização; em abril de 2007, mas através da CNDR e publicações, por exemplo
(BRASIL.MI-SDR, 2010a).
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De fato, a PNDR, precede a PNOT enquanto ideia e veículo para o desenvolvimento do

Brasil, em concepção, em implementação e em priorização dentro do MI, e, também, no

Governo Federal como um todo. Vários são os testemunhos da concepção da PNDR desde

2003 e de seu paralelismo com a PNOT, como ressaltamos em tópicos anteriores. Pelo que

pudemos apreender de publicações e depoimentos, a SDR havia iniciado pela PNDR, pelo fato

de haver mais acúmulo de conhecimentos na abordagem regional, sendo que a integração

dela com a PNOT estava prevista a posteriori, num segundo momento. (Cf. (BRASIL.MI-DPR,

2003, slides 8 e 12),(RÜCKERT, [30 agosto 2016]).

O embrião de uma PNDR foi um dos pontos das propostas da agenda de campanha do

candidato a presidente Lula que dizia querer retomar a questão regional no Brasil e iria fazê-lo

através de uma política de desenvolvimento regional. Outro, a recriação das Superinten-

dências Regionais. A coordenação dessas últimas e a elaboração da proposta de transição

das antigas políticas regionais para esse novo paradigma de política regional - ou revolução

silenciosa -, como chamou o então Ministro Geddel de Lima - (BRASIL.MI-SPR, 2007, p. 5) - foi

destinada a Tânia Bacelar, a primeira Secretária de Políticas de Desenvolvimento Regional em

2003, pessoa de confiança do Presidente da República e reconhecida autoridade do assunto

no Brasil14.

Figura 46 – Fonte: Palestra Galvão e Rosalvo apud MI, 2003, slide 1. (BRASIL.MI-DPR, 2003)

O que é curioso notar, nos slides de abertura desta Palestra do MI é que ele é um dos

poucos, talvez o único momento, em que essa paralelidade e a imbricação entre ambas as

14 O lançamento da PNDR, como indicado a citação de Ciro Gomes, bem como em inúmeros artigos publica-
dos, teve um significado histórico no que tange ao tratamento da questão regional no Brasil(ALVES; AMPARO;
NETO, 2014, p. 1)
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políticas nacionais do MI, esteja tão visível. Como explicita a Figura 23), naquele ano de 2003,

ainda preocupava-se com a articulação entre ambas, e delas com as demais políticas.

Como atesta a palestra desses anos iniciais, a SDR coloca como desafios das políticas

territoriais duas opções táticas: a articulação ou convergência entre a PNDR e PNOT e a

articulação destas com as demais políticas (Op. Cit., slide 7). E coloca como prioridades da

PNOT a necessidade de transcender missões meramente ambientais e alcançar decisões

governamentais de grande influência sobre território como infraestrutura; grandes investi-

mentos etc; e a possibilidade de compartilhar visões e ações de Ordenamento Territorial com

países vizinhos para apoiar e dar curso aos esforços de Integração Sul-americana, pois essa

era, naquele momento, prioridade do governo Lula’. (BRASIL.MI-DPR, 2003, slide 12)

Não é difícil imaginar, que se a PNDR - por destoar das políticas regionais precedentes - já

trazia desconforto, a PNOT trazia ainda mais. Além de desconhecida no formato proposto,

a PNOT era mais abrangente que a PNDR, interferia mais em mecanismos e lógicas arrai-

gadas do aparato governamental e nos paradigmas de planejamento anteriores. Acima de

tudo, sua visão nacional agregadora das demais políticas de OT de uma forma articulada,

confrontava-se com a lógica da fragmentação e do uso do solo de forma bem mais profunda

que a PNDR. No Brasil, ambas representavam desafios enormes. Enquanto no caso da PNDR

tratava-se da retomada e de uma ampla revisão e renovação da questão e do planejamento

regional, a PNOT representava algo inédito, um novo começo 15. A PNOT, sem precedente

Brasil, enfrentaria obstáculos logo no surgimento da ideia, ao perder prioridade dentro do

MI. O fato de ter-se priorizado a PNDR, para depois, integrá-la à PNOT cria, a nosso ver, uma

dualidade, e também uma concorrência inexplícita de esforços, de recortes espaciais, de

linhas interventivas e também de recursos16. No momento da divulgação da PNOT (2006),

as tentativas de reestruturação dos órgãos públicos, também nos órgãos e entidades gover-

namentais, nas três esferas já caminhavam três anos com esse viés regional que, de fato,

davam (e dariam) continuidade a uma histórica configuração regional do aparelho estatal,

tais como as superintendências e agências regionais estaduais e municipais recém-criadas e a

serem criadas; que recairiam nos mesmos vícios regionalistas e clientelistas que se pretendia

combater. Essa opção e primazia regionais foram ocorrências que, ao reproduzirem uma

estrutura existente, mesmo que tentando reformá-la, no mínimo, cravaram futuros (e claros)

obstáculos para a PNOT já em seu surgimento; no tocante ao MI; me refiro à força e à forma

investidas por esse ministério na tentativa de emplacar uma PNOT no Brasil.

Constatou-se que, diferentemente de suas antecessoras, a PNDR passou a utilizar mapas

15 Embora não tenha sido denominado como territorial, nem ter enfatizado a abordagem territorial, o II Plano
Nacional de Desenvolvimento (II PND) foi um plano que, de forma muito mais ampla e articulada tratava
do espaço nacional. Além do enunciado, diferencia-se muito da PNOT, entre outras pela não inclusão das
questões ambientais, e pela priorização da política industrial.

16 Isso é perceptível já em 2003, considerando: (1) a proporção dos gastos para o “Desenvolvimento Regional”
e aqueles com a execução da PNOT.Cf. BRASIL.MI-SDR, 2004a, p. 18 e (b) o arrocho fiscal que regia naquele
período.
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do Brasil na escala do espaço nacional Cf. BACELAR, 2008Cf. GALVÃO, [30 set. 2016]. Certa-

mente um diferencial para com o planejamento regional de outrora. No entanto, apesar os

mapas nacionais, percebe-se que ainda predominava a leitura regional do espaço nacional e,

como consequência, a operacionalização das intervenções de forma não mais macro, mas

mesoregional. Com essa predominância do entendimento regional do espaço e do desenvol-

vimento nacional no MI, processa-se uma semelhança entre o enunciado da PNDR com o da

PNOT em alguns aspectos basilares. Parte do enunciado da PNOT, no Documento Base e na

Minuta, orientava-se pela e para a redução dos chamados desequilíbrios regionais. A PNDR,

por sua vez, também continha elementos argumentativos como o desenvolvimento do país;

tratar-se de um projeto de nação inclusivo e sustentável com a valorização da diversidade

e a promoção da geração de emprego e renda. Apesar de longas, as duas citações a seguir

ilustram as semelhanças argumentativas entre ambas, mas também a clara priorização da

PNDR nos anos iniciais:

Nas palavras de Ciro Gomes:

A PNDR reflete um conjunto amplo de ideias que vem sendo sugeridas há algum

tempo por especialistas em desenvolvimento regional brasileiro [. . .] Fato é que a

questão regional ganha, com a PNDR, espaço prioritário na agenda do estado

brasileiro, gerando propostas inovadoras e consistentes que buscam contribuir

para o debate sobre a nova concepção de desenvolvimento que a nação desejada,

includente e sustentável, levando, dessa forma, à estruturação de uma sociedade

mais justa.(BRASIL.MI-SDR, 2007a, p. 8), grifo nosso

Segundo o ministro Geddel de Lima em seu discurso de posse:

Se há um significado expressivo para a expressão integração nacional, que dá

nome ao Ministério do qual tenho a honra de ser o titular, é a capacidade de

reunião, em torno de um processo de desenvolvimento, a cada dia mais consoli-

dado, de todos os segmentos que compõem o nosso País [. . .] A Política Nacional

de Desenvolvimento Regional, concebida pelo Ministério da Integração Naci-

onal, veio institucionalizar mecanismos e instrumentos indispensáveis para a

consolidação de uma revolução silenciosa que o País vem experimentando nos

últimos anos [. . .] Fazer com que os mais diversos segmentos sócio-econômicos

do País se integrem ao processo de desenvolvimento nacional e dele usufruam

em termos de melhoria da qualidade de vida de seus integrantes é o desafio ao

qual nos mantemos fiéis [. . .] Cresce em compreensão e assimilação um novo

paradigma pelo qual a questão regional não pode mais ficar limitada à discus-

são e encaminhamento de soluções para o desnível social e econômico entre

o Norte/Nordeste e o Centro-Sul, posto que outras escalas espaciais, em todo

o território nacional, se impõem como carentes de uma intervenção, compar-

tilhada entre os níveis de Governo e as representações sociais locais, que as
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introduza ou recoloque na dinâmica do desenvolvimento [. . .] (Ministro Ged-

del de Lima apud Revista Espaço Regional (BRASIL.MI-SPR, 2007, p. 5), grifos

nossos).

Outro denominador comum entre ambas, além da leitura regional, foi a ênfase na diver-

sidade como oportunidade, como potencialidade e base para o desenvolvimento. Ambas

pleiteavam pela redução dos desequilíbrios regionais, pela equidade no acesso aos serviços

públicos e às oportunidades de desenvolvimento das regiões, das localidades, segundo “sua(s)

potencialidade(s)”. Esse, que é o fito da PNDR, era também um dos objetivos enunciados

na PNOT; um dos elementos mais destacados como caminho para o desenvolvimento, con-

comitantemente ao argumento da inovação e da logística. Especialmente por volta de 2005,

também a PNDR é associada ao projeto de nação desejada, porém isoladamente, sem men-

cionar sua integração com a PNOT. A PNDR era vista como sendo o rumo correto e certeiro

para a superação das “desigualdades sociais e regionais” do país. Conforme o então Ministro,

em 2006 (BRASIL.MI-IICA, 2006, p. 8):

Preparar o terreno para a construção do ideal desejado de Nação implica o dever

de buscar o rumo correto. Nossa missão passa pela superação das inaceitáveis

desigualdades sociais e regionais que saltam à vista. Deixar o fardo das iniquida-

des para trás representa, portanto, a condição mais importante de mudança. A

redução das desigualdades pressupõe a ativação das potencialidades de desen-

volvimento. A estratégia é valorizar a magnífica diversidade ambiental, socio-

econômica e cultural das regiões brasileiras, transformando-as na base de um

desenvolvimento includente e sustentável.

Grande parte dos referidos preceitos e estratégias, que nortearam a PNOT, a PNDR e várias

outras intervenções estatais, prossegue até os dias atuais. Em 2014 lê-se, no PPA que:

[. . .] no intuito de recuperar a dimensão nacional da questão regional, o Governo

Federal elabora a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) [. . .]

que tem como objetivo a redução das desigualdades entre as regiões brasileiras

e a promoção da equidade no acesso a oportunidades de desenvolvimento. A

PNDR se norteia pelas seguintes estratégias: a) estimular o desenvolvimento regi-

onal em múltiplas escalas; b) articular ações que promovam melhor distribuição

da ação pública e investimentos no território nacional, com foco particular nos

territórios selecionados e de ação prioritária. (Programa 2029, Anexo X, p. 1 PPA

2012-2015)

Porém há inúmeras diferenças entre elas. A principal talvez seja que a PNOT, embora de forma

temática, abordava o espaço nacional de uma forma não exclusivamente regional. A PNOT não

fazia diferenciações regionais absolutas, enquanto a PNDR entendia o espaço nacional em
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regiões e diferenciava, claramente e a priori, que as porções Norte e Nordeste são prioritárias.

A PNOT não foi implementada, a PNDR parcamente; a tentativa de implementação da PNDR

dura até os dias atuais, incluindo uma (nova) fase de renovação, denominada Nova PNDR ou

PNDR II (2010-atual) 17, novamente frustada.

Por um tempo, difícil de precisar, a PNOT e a PNDR foram vistas como complementares,

sobretudo no olhar acadêmico e de alguns planejadores. Para parte do executivo federal, parte

da SDR/MI, elas eram vistas ora como convergentes, ora como concorrentes. No tocante

à atenção, ao debate e aos recursos (sobretudo em 2003) que sobreviviam ao ajuste fiscal,

elas eram claras concorrentes desde o princípio. Se para o Governo Federal a PNDR já era

prioridade desde o princípio, na SDR essa questão complementariedade-concorrência foi

se resolvendo com o passar dos anos. À medida que a PNDR, já priorizada inicialmente

se mantém, ela avança mais rápido em termos de proposta; torna-se mais expoente em

2006(BRASIL.MI-IICA, 2006), ao passo que a PNOT esbara em dificuldades exógenas e endó-

genas, em 2003, e seguintes, de forma ascendente. Continuadamente, essa priorização da

PNDR, tanto na SDR-MI, quanto no governo federal, vai se tornando cada vez mais concreta,

até se tornar explícita em 2007, quando a PNDR é oficializada e a PNOT faz uma última

tentativa de manter-se pela via jurídico-formal, já como um projeto isolado de um grupo

claramente minoritário. Concomitantemente, jogavam de um lado o favoritismo da PNDR 18

e outras pautas federais prioritárias; de outro, as fragilidades intrínsecas da PNOT, como

a conflitualidade que evocava; sua construção e prosseguimento pós-Oficina. No entanto,

localizaríamos esse favoritismo ainda mais atrás, já desde o surgimento da PNOT. Em nível

nacional, no planejamento, na academia, no aparato estatal, pesava toda uma tradição re-

gional, que irá confluir na SDR-MI. Decidindo-se iniciar pela PNDR para depois articulá-la

à PNOT, colocam-se logo de início uma predileção - que era também presidencial - e uma

precedência que será decisiva para a trajetória da PNOT, fato que por nós é entendido como

um “vício de origem”. Por começar-se pelo conhecido.

Não só pela ausência de menção à PNOT, mas pela explícita prescrição contida no Decreto

de lançamento da PNDR, essa preferência pela escala regional é apreensível também pela

articulação prevista de intervenções são direcionadas à articulação escalar e administrativa

à PNDR. Essa articulação pelas escolhas de áreas e programas prioritários19 também se

17 Dois documentos de avaliação da PNDR: (BRASIL.MI-SDR, 2010a) e (BRASIL.MI-SDR, 2011).
18 O que não representava que tudo fosse tão homogêneo, nem que a PNDR não tivesse dificuldades. Teve

muitas. Mas tinha prioridade e grande respaldo político no primeiro mandato Lula. Sobre a não convergência
das ideias no governo como um todo, relatam Adriana Alves e o então Coordenador-geral de Planos Regionais
e Territoriais que: “Havia ausência de consensos nos diversos nichos governamentais (seja horizontalmente,
no âmbito dos distintos órgãos do Governo Federal, seja verticalmente, em diferentes níveis federativos) e
de estratégias robustas e coordenadas de implementação.”(NETO; ALVES, 2014, p. 311-312). Não é difícil
imaginar que com relação à PNOT tenha sido ainda mais difícil. Sobre as dificuldades da PNDR, há muito
publicado; sobretudo pós 2010 que procuram analisar as razões de sua parca implementação.

19 Quanto às áreas prioritárias, atendendo ao disposto no inciso IX do art. 21 da Constituição, esse decreto
prescrevia a execução de planos estratégicos com prioridade para as regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste [. . .] § 4o São áreas de tratamento prioritário da PNDR o Semiárido, a Faixa de Fronteira e as Regiões
Integradas de Desenvolvimento - RIDEs.(BRASIL.Casa Civil, 2007d, Anexo I Art. 3).
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encontra nas decisões da Câmara Interministerial (assunto abordado na próxima seção 3.3).

Figura 47 – Catálogo ExpoRegiões. Pré-Divulgação da PNDR em 2006. Fonte: (BRASIL.MI-IICA, 2006,
capa)

Figura 48 – Capas das publicações de Pré-Divulgação da PNDR e da PNOT em 2006. Fonte: (BRASIL.MI-
SDR, 2006i, p. 47) e (BRASIL.MI-SDR, 2006c, capa), respectivamente.
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Portanto, decisões acertadas pelo conjunto de 14 ministérios. Em 2007 o Artigo 3 do

Decreto que institucionaliza a PNDR, oficializa tal preferência e é límpido ao prescrever que:

“A PNDR comportará a definição de estratégias de desenvolvimento regional nas seguintes

escalas: I - na escala macro-regional e II- sub-regional” (BRASIL.Casa Civil, 2007d, Anexo I, Art.

3). De forma discrepante, prescreve-se que a escala sub-regional será priorizada, literalmente,

“Mesorregiões Diferenciadas e outros espaços sub-regionais” [. . .]

II - na escala sub-regional, o Governo Federal atuará, prioritariamente, por meio

de seus Programas, em escala mesorregional, considerada a definição de Mesorre-

giões Diferenciadas proposta pelo Ministério da Integração Nacional e aprovada

pela Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional [. . .]

§ 3o A definição das treze Mesorregiões Diferenciadas e das nove Sub-Regiões já

existentes, aprovadas pela Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desen-

volvimento Regional, listadas no Anexo I deste Decreto, fica dispensada de nova

aprovação(Op. Cit.)

Quando perguntado sobre esse paralelismo PNOT-PNDR, se a articulação das duas políticas

havia sido tematizada na Oficina de Debate da PNOT em 2003, participante relata que:

Nas mesas não houve um tema para tratar deste paralelismo e durante os debates

este aspecto não foi apontado. No entanto, a questão surgiu durante conversas

durante os intervalos [. . .] No meu entendimento os trabalhos deveriam ter come-

çado pela PNOT e não pela PNDR [. . .] A integração das políticas viria mais tarde,

conforme o que pude compreender à época.(RÜCKERT, [30 agosto 2016])

A premência do tempo e a complexidade dos temas envolvidos na PNOT foram óbices

intrínsecos decisivos, intensificados por causas extrínsecas, como a preeminência regional no

planejamento brasileiro. Comparando as mencionadas intervenções, constatamos que houve

para PNDR: mais tempo de desenvolvimento; para os estudos subsidiários e mais de 2 anos

de debate e de consulta pública que antecederam sua oficialização em 2007. Houve em 2006

sua divulgação em amplo nível nacional,20 até mesmo internacional, enquanto a divulgação

e discussão da proposta da PNOT ficou restrita a alguns seminários comprimidos em três

meses do mesmo ano (2006). Também caberia indagação, por que a Cooperação com União

Europeia foi em Políticas Regionais? Todas essas são ocorrências que indicam claramente

para uma primazia das políticas e recortes regionais, sem comparativos em relação à PNOT.

Buscando comprovações para o privilegiamento da PNDR, encontramos algumas pistas e

sua comprovação, logo em 2003, mas também, explicitamente em 2009 e 2013, através dos Re-

latórios Anuais de Gestão da SDR ao longo do período investigado (2003-2013). Consultando

esses relatórios foi possível constatar: (1): a proporção das ações e recursos em relação à PNDR

20 Sobre esse assunto atestam, também, os Boletim Regionais (BRASIL.MI-SDR, 2006-2011) e ExpoRegiões
(BRASIL.MI-IICA, 2006).
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e à PNOT. Essa proporção, a nosso ver, não deixa dúvida de que a PNDR foi prioridade da

SDR, já desde 2003; e (2): que nesses relatórios o ordenamento territorial aparece justaposto

ao desenvolvimento regional, ora abarcado pelo termo Política de Integração Nacional, ora

como um relato formal das atribuições da SDR (veja seção 2.1.7); ora com o tópico Projeto

de Integração Nacional, que como entendemos tratava-se de um termo amplo que incluía a

PNDR, a PNOT, os Arranjos Produtivos Locais etc, enfim todas todas as ações do ministério.

Essa priorização não é evidente, nem mesmo esteve clara para nós no início da pesquisa.

Mas à medida que essa avançava, iam sendo encontradas comprovações para tal interpretação.

A seguir, expomos algumas das comprovações encontradas durante a revisão bibliográfica;

tomando como exemplo, alguns anos de 2003 a 2013.

No relatório correspondente ao ano de 2003, lê-se que apesar da contenção de gastos ao

longo daquele ano foi possível colocar ambas em movimento. Todavia, a PNOT aparece como

uma ocorrência - provavelmente a Oficina de Debate -, enquanto toda as demais atividades

foram ações regionais; relacionadas à PNDR ou a sua articulação com as demais:

[. . .] ao longo do exercício fiscal de 2003, foi possível manter as diretrizes básicas

traçadas visando a elaboração da proposta da Política Nacional de Desenvol-

vimento Regional–PNDR, a formulação das bases da proposta de Políticas de

Ordenamento Territorial-PNOT, a elaboração dos Termos de Referência para rea-

lização diversos estudos, como o da Análise da Regionalização do Gasto Público

Federal, o Acompanhamento e Avaliação dos Instrumentos de Fomento ao De-

senvolvimento Regional, bem como a estruturação da rede de articulação ins-

titucional, que se configura como um processo de identificação de programas

e ações de caráter regional do Governo Federal, visando torná-los compatíveis

com a PNDR.[. . .] Foram cumpridos os compromissos assumidos no Programa de

Governo de suprir a lacuna relacionada com a ausência da Política e das institui-

ções macrorregionais, requisitos indispensáveis para a organização de iniciativas

que efetivamente contribuam para a redução das desigualdades regionais [. . .]

(BRASIL.MI-SDR, 2004a, p. 18-19) grifos nossos

Em 2005, a priorização da PNDR, é apreensível através de seu andamento avançado

já em 2005. Ao longo de 2006 ocorre sua pré-divulgação ao longo de 2006, são publicados

seus subsídios 21, inicia-se a publicação dos Boletins Regionais(BRASIL.MI-SDR, 2006-2011).

Publica-se um Documento chamado “ExpoRegiões” que a divulga nacionalmente (BRASIL.MI-

IICA, 2006).22 É feita sua ampla divulgação nacional e internacional no mesmo ano em que

21 Realizado pelo CEDEPLAR, documentado em (DINIZ; CROCCO, 2006). A Construção de um País mais
Justo e de todas as Regiões - Lema da ExpoRegiões - apoia-se em um amplo diagnóstico, seguido de ampla
publicidade, pré-PNDR, pois é anterior à sua oficialização, datada de 22.02.2007, por meio de um Decreto
Presidencial n. 6.047.

22 O Catálogo “ExpoRegiões - Construindo um Brasil de Todas as Regiões”, publicado em setembro de 2006,
pertence a uma fase de divulgação da PNDR, anterior à sua oficialização.
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é publicado o Documento Base da PNOT e a (ínfima) divulgação oficial da PNOT. O ano de

2006 pode ser considerado o mais intenso no sentido de uma implementação da PNOT. Esse

momento é notoriamente explícito e, a nosso ver, corresponde ao ápice da paralelidade e de

cada uma dessas duas políticas nacionais.

A exposição cartográfica da PNDR deve percorrer as capitais do país ao longo de

2006 com o intuito não só de divulgar o trabalho realizado, mas, sobretudo, de

chamar atenção ao tema da redução das desigualdades regionais, que se cons-

titui em objetivo a ser perseguido pelo conjunto das forças sociais representativas

da nação brasileira.(BRASIL.MI-SDR, 2006j, p. 23)

Portanto, antes de sua institucionalização, os trabalhos de discussão, concepção e divulgação

da PNDR já andavam com intensidade desde 2003, e duraram até 2007. A PNDR foi muito

mais debatida e divulgada que a PNOT. O quadro, desde 2003 era predominantemente pela

busca de um novo modelo de desenvolvimento regional 23. É por esta razão, somada à falta

de respaldo político em favor da PNOT de uma forma geral, constatada após sua rodada de

divulgação, que ressaltamos o lançamento da PNDR, e a preferência regional como sendo

aspectos decisivos na trajetória da PNOT.

Em 2007, ano de oficialização da PNDR, a PNOT, aparece duas vezes no relatório da SDR:

uma relacionada ao Sistema de Informações de Desenvolvimento Regional (SISDR) pensado

no âmbito da PNOT, em 2007 seria criado um SISDR, que daria suporte à PNDR e à PNOT.

a outra passagem menciona que a coordenação técnica no âmbito do GT-Interministerial

responsável pela elaboração da PNOT, a essa época elaborando o Esboço do Projeto de Lei:

A implementação do sistema nacional de informações para o desenvolvimento

regional fornece suporte à PNDR, à Política Nacional de Ordenamento Territorial

- PNOT e aos diversos agentes e atores que agem no território, em cada nível,

possibilitando demonstrar e construir as articulações necessárias entre objetivos,

estratégias e ações voltadas para a redução daquelas desigualdades [. . .] Em re-

lação ao ordenamento territorial, a SDR tem exercido a coordenação técnica no

âmbito do Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) responsável pela elaboração

da Política Nacional de Ordenamento Territorial (PNOT). (BRASIL.MI-SDR, 2008,

p. 8)

A partir daí, esse quadro não se modificou para a PNOT até os dias atuais, ao contrário.

O foco no desenvolvimento regional se avoluma a cada ano. Em 2009 e 2013, finalmente, a

constatação explícita da priorização da PNDR:

[. . .] a SDR deu prioridade à execução das ações de gestão da Política Nacional

de Desenvolvimento Regional (PNDR) [. . .] (BRASIL.MI-SDR, 2010b, p. 10)
23 No âmbito da formulação da futura PNDR. A esse respeito, ver (BACELAR, 2007a, passim); (SILVA, 2015, p.

8,9).
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Entre 2009 e 2011 registra-se um conjunto de atividades em Desenvolvimento Regional

no âmbito do Projeto de Cooperação Brasil-União Europeia em Políticas Regionais. Foram

realizados sete eventos de capacitação, sendo dois seminários internacionais, cinco oficinas

de trabalho, incluindo participação de delegação brasileira na “Conferência sobre Governança

Regional em um Contexto Global” (em Bruxelas, maio 2009), quatro “Oficinas de Capacitação

em Desenvolvimento Regional” 24, visita técnica a Arranjos Produtivos Locais europeus (ação

em parceria com o MDIC em maio de 2010) e Seminário Internacional (junho, 2010). Uma

lista das inúmeras atividades realizadas nesses três anos e de interesse prioritário na agenda

de cooperação encontra-se em (BRASIL.MI-SDR-Comissão Europeia, 2010a, p. 4-5).

E em 2013, a SDR relata que:

Não foram concretizadas, contudo, no ano de 2012, ações relacionadas à Po-

lítica Nacional de Ordenamento Territorial – PNOT. Em função da pequena

equipe e da grande monta dos trabalhos que envolvem a CNDR, optou-se pela

concentração de esforços na reformulação da PNDR, com a previsão da reto-

mada do debate sobre a PNOT em 2013.(BRASIL.MI-SDR, 2014, p. 22)

Ainda assim, não seria correto atribuir exclusivamente à PNDR a causa para o abandono

da PNOT, pois, conforme destacado por João Mendes da Rocha Neto (NETO, [25 ago. 2016]),

houve uma intervenção muito mais decisiva, tábula rasa: o Programa de Aceleração do

Crescimento (PAC). Certamente, o PAC atropelou não só a PNOT e a PNDR, mas uma série

de outras tentativas contemporâneas que se diferenciavam da prática de planejamento até

então. Mas cremos que também não seja igualmente correto responsabilizar somente o PAC;

se nos anos iniciais, as chamadas políticas sociais eram claras prioridades presidenciais,

concretizadas nos Programas Bolsa Família, Fome Zero e, sobretudo, as outras ’geradoras de

divisas’(BRASIL.MPOG, 2003, p. 19), além de outras mencionadas anteriormente.

Todavia, a nosso ver, é igualmente importante, destacar que dentro do Ministério da

Integração, como um todo, assim como no Governo Federal, havia uma clara priorização da

PNDR e dos programas regionais. Para o caso da PNOT, tal fato não deve ser subestimado, pois

essa preferência iria fragilizar ainda mais a tentativa da PNOT no momento de seu surgimento

e no ministério onde ela tinha (deveria ter) seu maior respaldo político.

O dramático, hoje pode-se constatar, é que não foi somente a PNOT que foi invalidada. A

PNDR não foi implementada, nem da forma inicialmente planejada, nem de forma satisfató-

ria, como atestam as publicações que a avaliam. Como entendemos, as forças hegemônicas

pela continuidade são visíveis, também, na predileção dada às regionais e não à PNOT. O

não êxito da PNDR, por sua vez, evidencia que a predileção ainda é pelas políticas regionais

24 Também foram realizados cursos nacionais de capacitação em desenvolvimento regional”(Cf. BRASIL.MI-
SDR, 2013, p. 11).
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ainda mais micro e mais pontuais, como apontamos no próximo tópico.25 Tal hegemonia

operante, na resistência a inovações e a reformas, nos dilemas basilares das três esferas de

governo, mesmo naqueles anos iniciais, fez-se sentir também na PNDR; como atestado, com

toda clareza, por exemplo, em documento de autoavaliação retrospectiva da PNDR em 2012:

[. . .] os dois principais pilares da política: o Fundo Nacional de Desenvolvimento

Regional (FNDR) proposto, e o instrumento de coordenação em nível nacional, a

Câmara de Políticas de Desenvolvimento Regional (CPDR) se frustraram, compro-

metendo seriamente a implementação da PNDR [. . .] A frustração manifestou-se

também nas relações com os entes federados. Os Estados sempre se mostraram

críticos ao conteúdo federativo da PNDR, em especial quanto ao desenho das

mesorregiões trabalhadas no âmbito da PNDR, sobre os quais não teriam sido

consultados. Também os municípios [. . .] Esta unilateralidade custou caro à Polí-

tica [à PNDR], pois os Estados e municípios nunca abraçaram com convicção a

PNDR [. . .] (BRASIL.MI, 2012, p. 20-21)

Toda essa experiência testemunha - e é, também, um apelo- que a predileção por se

começar por aquilo que se tem mais experiência deveria ser fundamentalmente refletida,

pois ela contradisse - e contradiz- qualquer espírito e intenção de mudança.

3.3 A Câmara Interministerial de Políticas de Integração
Nacional e Desenvolvimento Regional

O desenvolvimento brasileiro sempre teve feição regional [. . .]

Antônio Carlos F. Galvão, 2006, p.23

A Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional representa

um exemplo das tentativas de articulação das políticas, da promoção da integração do plane-

jamento previstas naquele início de Governo Lula. Estranhamente não foi mencionada nos

documentos e artigos relativos à PNOT, em geral, muito pouco mencionada em publicações

oficiais, salvas raras exceções: duas publicações, ambas relacionadas à PNDR. No entanto,

Câmaras Interministeriais foram previstas na Lei 10.683, aquela que é considerada um marco

da legal da PNOT. Essa Lei dizia respeito também à integração das políticas setoriais e de

integração nacional. Por exemplo, no Art. 7, onde previa a criação de:

[. . .] II - Câmaras do Conselho de Governo, a ser criadas em ato do Poder Executivo,

com a finalidade de formular políticas públicas setoriais cujo escopo ultrapasse

25 Para um panorama das ações e investimentos a nível federal ver balanço oficial do Governo Lula 2003-2010
em (Governo Federal, 2010).
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as competências de um único Ministério. (BRASIL.Casa Civil, 2003c, Art.7, Inciso

II)

Olhando retrospectivamente, tentativas de integração como essa Câmara Interministerial

seriam mais um “tiro do novo governo que saiu pela culatra” da perspectiva da integração

nacional, seja da renovação do planejamento brasileiro no âmbito federal. No âmbito do

Governo Federal, o espírito que predominava e o consenso obtido, como apontado no capítulo

1, era o conservadorismo. Também nessa Câmara interministerial - e não por acaso - as

prioridades e áreas prioritárias mantém-se pontuais, meso e sub-regionais, ou sub-escolhas

dessas. Essa é mais uma razão pela qual interpretamos que a PNOT não teria condições de

se concretizar. No mesmo sentido, elucida porque as tentativas como a PNOT, e outras mais

reformistas, findaram sem êxito.

Atá a PNDR, a Câmara frustrou. Em documento de autoavaliação da referida Política, lê-se

que:

A Câmara era decisiva para viabilizar o necessário esforço de coordenação e arti-

culação das políticas setoriais com impacto nos territórios menos desenvolvidos.

Entretanto, a Política (PNDR) não conquistou o suporte político necessário e a

Câmara acabou sendo desativada. Em meados de 2012 a CPDR foi reativada e terá

papel chave no processo da Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional,

em curso. (BRASIL.MI, 2012, p. 20).

A Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional foi criada em 2003,

via Decreto Presidencial 26 cuja finalidade seria:

Art. 1o: Fica criada a Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvi-

mento Regional, do Conselho de Governo, com a finalidade de formular políticas

públicas e diretrizes de integração nacional e desenvolvimento regional, bem

assim coordenar e articular as políticas setoriais com impacto regional, com vistas

a reduzir as desigualdades inter e intrarregionais.(BRASIL.Casa Civil, 2003b)

A Câmara era coordenada pela Casa Civil da Presidência da República e composta por 20

ministérios e secretarias especiais: Casa Civil, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cidades,

Ciência e Tecnologia Comunicações, Cultura, Desenvolvimento Agrário Desenvolvimento, In-

dústria e Comércio Exterior, Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Educação, Fazenda,

Integração Nacional, Justiça, Meio Ambiente Minas e Energia, Planejamento, Orçamento

e Gestão, Relações Exteriores, Saúde, Secretaria de Relações Institucionais, Trabalho e Em-

prego, Transportes, Turismo, Secretaria de Relações Institucionais e Secretaria Especial de

Aqüicultura e Pesca (Cf. (BRASIL.MI-IICA, 2006, p. 27).

26 Decreto 4.793, de 23.07.2003 (BRASIL.Casa Civil, 2003b).



3.3. A Câmara Interministerial de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional 191

Instalada na Casa Civil em junho de 2004 (BRASIL.MI, 2012, p. 20) foi, em algum momento

após 2006 desativada, data para qual não encontramos registro. Foi reativada em 2012 no

âmbito da segunda fase da PNDR (Cf. (BRASIL.MI, 2012, p. 20).

Oportuno ressaltar, que já na denominação dessa Câmara estava claro que se tratava,

segundo decreto da formulação de políticas e diretrizes voltadas à integração nacional e ao

desenvolvimento regional, sem qualquer menção ou vinculação ao ordenamento territorial.

No caso da Câmara, várias políticas voltadas para o desenvolvimento regional deveriam ser

por ela articuladas. Tal propósito desvela o direcionamento da integração nacional e do desen-

volvimento do Brasil, subentendidos como sinônimos do desenvolvimento regional.27 Esse

entendimento pode ser captado -e melhor compreendido - nesta passagem do documento

de pré-divulgação da PNDR em 2006:

[. . .] visando à obtenção de sinergias e complementariedades que gerem im-

pacto significativo a curto e médio prazo no desenvolvimento regional [. . .] In-

tegração é a palavra-chave no processo de esforço coletivo da nação voltado

para o objetivo de redução das desigualdades sociais e econômicas que alijam

regiões brasileiras dos níveis desejados de qualidade de vida e bem-estar social.

Sociedade civil e governo, nos níveis local, estadual e federal, se articulam em

direção a essa meta comum. Parcela importante dessas ações é coordenada pela

Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, criada

especificamente com essa finalidade (Cf. (BRASIL.MI-IICA, 2006, p. 27).

Suas atribuições são realizadas por meio de três grupos de trabalho – os GTs Regiões

Metropolitanas, Programas de Desenvolvimento Regional e Planejamento Territorial (Op.

Cit.). O Comitê Executivo dessa Câmara era composto por Grupos de Trabalho específicos,

que desde sua criação decidiu priorizar ações nos espaços – “onde já existem programas e

ações de desenvolvimento regional em curso”, quais eram:

• As Mesorregiões Diferenciadas;

• O Semiárido 28;

• A Faixa de Fronteira 29;

• E as Regiões Metropolitanas.

27 A redução das desigualdades regionais, foi um dos Mega-Objetivos do PPA 2004-2007.
28 O Programa Conviver (Programa de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido) foi definido como priori-

dade máxima do Governo Federal no âmbito da Presidência da República.(BRASIL.MI-IICA, 2006, p. 28).
29 A chamada Faixa de Fronteira abrangia os Arcos Norte, Central e Sul (delimitados na Política De Desenvol-

vimento da Faixa de Fronteira-PDFF em 2005 e 2009). As cidades “podem constituir um novo modelo de
intervenção governamental para a região de fronteira, foram consideradas áreas prioritárias nos programas
de desenvolvimento regional e polos estratégicos nas relações internacionais” (BRASIL.MI-IICA, 2006, p. 28);
(BRASIL.MI-GRUPORETIS, 2005).
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Portanto, tinha-se de um lado, dentro do MI, da SDR uma situação polarizada: enquanto a

SPDR (Subsecretaria de Políticas Regionais) ambicionava a PNDR e a PNOT, de outro, tinha-se

a SPR (Subsecretaria de Programas Regionais), que não por acaso, em plena sintonia com

a maioridade da Câmara interministerial agia dando continuidade aos programas Meso e

Subregionais do governo anterior. Portanto, uma contradição elementar estava armada. Além

disso, uma série de outros conflitos de interesse dentro do recorte regional, pois sabidamente

a PNDR foi concebida para priorizar as regiões economicamente menos desenvolvidas (Norte

e Nordeste), enquanto a PNOT não diferenciava a priori nenhuma área do espaço nacio-

nal. Os demais projetos priorizavam porções específicas, porém outras, chamadas Meso e

Subregionais. Ou seja, naqueles anos, havia no MI concomitantemente, a PNOT, planos e

programas Macrorregionais - como a PNDR, o Plano de Desenvolvimento Sustentável do

Nordeste (PDNE), o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e os Programas

Federais Subregionais - como o PROMESO (Programa de Promoção da Sustentabilidade em

Espaços Subregionais). Essa heterogeneidade de interesses - presente no Congresso, nos

ministérios e, também em suas respectivas Secretarias - parece ter sido subestimada ou

negligenciada ou não creditada como extremamente problemática. Ela foi o ponto crucial

para as tentativas e esforços na construção do caminho de um Brasil realmente diferente.

Desse jogo de forças entre 20 ministérios 2 secretarias e a Casa Civil representados na

Câmara, emerge, em 2006, um mapa com as “Áreas Estratégicas para Ação Transversal do Go-

verno Federal”, as três áreas prioritárias mencionadas acima e suas respectivas subprioridades

(Figura 49).

Essas áreas selecionadas como prioritárias estavam localizadas em três porções do país e

eram:30. A Amazônia, o Nordeste e o Centro Oeste. Constantes desde os governos anteriores,

essas três porções, tornam-se áreas prioritárias comuns aos diferentes ministérios.

No MI, elas dão origem aos supracitados planos isolados de desenvolvimento; no MDA,

ao PRONAT, PRONAF e a vários dos 60(120) Territórios de Cidadania; no MDIC, ao Programa

Nacional de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR) e como denominador-comum a

todos eles diversos Arranjos Produtivos Locais (APLs, 2003-atual) 31.

30 Aquelas para as quais, outrora, foram criadas a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SU-
DENE), Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), Superintendência do Desenvolvi-
mento do Centro-Oeste (SUDECO), assim como programas como o PROCEDER, a Zona Franca de Manaus.
No entanto, se falamos de uma convergência de áreas prioritárias, retrospectivamente observada, há também
uma clara divisão de prioridades, de foco entre as políticas concomitantemente executadas pelo MI, ao
longo dos anos. Entre a PNOT e a PNDR, entre a PDFF e os outros programas, entre estas e a Transposição do
Rio São Francisco, a pauta de irrigação. As continuidades e as convergências (e não somente as divergências)
presentes nesse processo, nesse período, ainda carece ser estudada.

31 Ao observar e comparar superficialmente os mapas das áreas prioritárias e os critérios utilizados para
selecioná-las, delimitá-las e tipificá-las, observamos que há uma série de aspectos, critérios de convergência
com aquelas selecionadas pelo MI em 2004 - ver recortes regionais na Figura 52. Há também sobreposições de
ações, específicas, como, por exemplo, da PDFF, ou partes dela, com algumas áreas prioritárias do PROMESO;
algumas áreas do Programa CONVIVER com a PNDR; desses com o PRONAT, inclusive com programas da
década de 1990. Outros, como a Transposição do Rio São Francisco, retomam ideias aventadas desde Vargas,
anos 1930, que não tinham sido implementadas.
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Figura 49 – Áreas Estratégicas para Ação Transversal do Governo Federal segundo a Câmara Interminis-
terial em 2006. Segundo o texto, foram definidas 3 subregiões prioritárias: as Mesorregiões
Diferenciadas, o Semiárido e a Faixa e Fronteira. No entanto, no mapa são marcadas 4
Mesorregiões como prioritárias: uma no Semiárido (Chapada do Araripe), uma em Minas
Gerais (Vales do Jequetinhonha e Murici) e duas no Sul, relacionadas ao Mercosul (Grande
Fronteira do Mercosul e Metade Sul do Rio Grande do Sul). Fonte: MI-SDR – Catálogo
ExpoRegiões, 2006, p. 26.
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Figura 50 – As 13 áreas prioritárias de ação segundo o PROMESO - Programa de Promoção da Sustenta-
bilidade em Espaços Subregionais em comparação. Em 2007(esquerda) e em 2010 (direita).
Fonte: IICA- Revista Espaço Regional, 2007, p.9 (BRASIL.MI-SPR, 2007); MI-SDR - PNDR
em 2 Tempos, 2010, p. 24 (BRASIL.MI-SDR, 2010a), respectivamente. Montagem da autora.

Essa convergência de ações e áreas prioritárias elucida muito (e materializa), o despareci-

mento da PNOT do Projeto de Lei, da pauta federal e do MI.

Observamos que ao longo dos anos em questão, alguns programas e áreas mantêm-

se perenes, são constantes tanto na pauta da Câmara interministerial quanto da SDR-MI

programas como o Programa das Mesorregiões Diferenciadas- PROMESO e, em especial, os

chamados Arranjos Produtivos Locais nas Mesorregiões Diferenciadas 2003-2008 32.

Há um intenso planejamento, outras políticas e programas surgem, desaparecem, outros

permanecem, muitos são remodelados. O PROMESO, por exemplo, é renomeado em 2009,

“Programa de Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais”. Segundo enunciado

que o acompanha, tem como foco a gestão do desenvolvimento amparado no estímulo ao

potencial e nas características econômicas, sociais e culturais próprias de cada região e busca

constantemente a organização social, orientando as populações locais sobre as possibilidades

32 Cf. (BRASIL.MI-SDR, 2010a, p. 44).
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concretas de desenvolvimento, através do subsídio ao associativismo e cooperativismo em

Arranjos Produtivos Locais, e também a implantação de infraestrutura básica necessária às

atividades produtivas e ao crescimento econômico das regiões. (Cf. Secretaria de Programas

Regionais apud IICA, Revista Espaço Regional, 2009 (BRASIL.MI-SDR, 2009a, p. 5).

Figura 51 – Priorização da PNDR e sua articulação aos Programas Locais e Sub-Regionais, de 2004 a
2007. Fonte: IICA- Revista Espaço Regional, no. 2, (BRASIL.MI-SPR, 2007, capa)

Esse é um dos exemplos de continuidade de modelos de planejamento do governo anterior

que não foi descreditado. Ao contrário, remodelado, ele foi promovido ao status de inovador

e promotor do desenvolvimento regional e local. Os Arranjos Produtivos Locais - APLs, são

um denominador comum das políticas de diversos ministérios, enormemente intensificadas

no governo Lula desde 2003, que permanecem até os dias atuais, pois estão voltados para o

incremento do setor produtivo. Tal modelo interventivo prosseguiu e consolidou-se ao longo

dos anos. Embora nos pormenores tenha havido uma diversificação das áreas priorizadas, em

essência permanecem as mesmas três porções do espaço como sendo as áreas prioritárias.

Elas são historicamente tematizadas como obstáculos para o progresso brasileiro e carentes

de desenvolvimento. Perpassa implicitamente tal planejamento o entendimento de que a
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escala regional se pulverizou, flexibilizando-se para focar determinados pontos isolados do

espaço nessas áreas a fim de legitimar a continuidade da intervenção estatal fragmentada.

Principalmente, assume-se que o desenvolvimento, seja ele entendido como for, não precisa

ser tratado de forma conjunta, nem ser subsidiado em todos os locais, pois legitima-se a

ênfase e a atuação do Estado, somente em algumas porções menos desenvolvidas ou mais

carentes segundo os novos critérios definidos a partir de 2003, seja pelo MI, seja interminis-

terialmente.33 Ou seja, a nosso ver, houve uma redução crescente na escala de abordagem,

inclusive a regional, justificada pela adaptação às novas premissas da atualidade, tais como

valorização da diversidade regional e local; das potencialidades do crescimento endógeno.

Entretanto, a utilização da escala Mesorregional, embora seja considerada por muitos autores

e pessoas de renome na área, ascende na década de 1990 e cristaliza-se no final da década de

1990 34, no contexto da revisão do planejamento regional brasileiro que então buscava uma

maior adequação “no sentido de valorizar escalas territoriais mais próximas do nível local e

mais adequadas para a articulação de atores sociais e para a mobilização de forças endógenas

no governo anterior”.35

Desse conjunto, apreende-se que desde 2004 o foco principal do MI, visto como um todo,

ou seja ambas suas secretarias (SDR e SPR), já não era a PNOT, mas a PNDR e a articulação

dos Programas inter e intraregionais (sub-regionais) à PNDR em áreas prioritárias. Conforme

Boletim do MI, entre 2004 e 2007, outra Secretaria, a SPR, ocupou-se através de cinco Pro-

gramas: PROMESO, PROMOVER, PRODUZIR, CONVIVER 36 e Faixa de Fronteira. Previa-se

que, a partir de 2008, as ações de dois desses Programas “migrariam para os três programas

territoriais” (Promeso, Conviver e Faixa de Fronteira) (BRASIL.MI-SPR, 2007, p. 7) 37. “O fio

condutor desta Secretaria [SPR/MI] é o estímulo à dinamização econômica por meio dos Ar-

ranjos Produtivos Locais (APLs)”. Segundo a então Secretária, Márcia Damo: “trabalhamos em

bases territoriais, potencializando as ações públicas, locais e regionais” (Op. Cit. p. 6-7)(Figura

50). Na capa dessa publicação, datada de 2007, lê-se que: o MI, a partir da priorização definida

na PNDR [. . .] estimula a organização social e os APLs como instrumento de dinamização

econômica em sub-regiões (idem).

Se o intuito era desenvolver o país em termos capitalistas e alcançar a acumulação plena

33 Critérios desenvolvidos na PNDR. São dois: o rendimento domiciliar médio e crescimento do produto
interno bruto (PIB) per capita. A orientação dos demais programas do MI a esses critérios está registrada em
vários documentos oficiais, por exemplo (BRASIL.MI-SPR, 2007, passim).

34 A respeito das influências e da ascensão do recorte mesoregional, ver (BANDEIRA, 2004, p. 2-11). No caso da
revisão realizada no âmbito da PNDR a adoção das mesoregiões brasileiras teria advindo como influencia do
modelo europeu, contemporâneo, de planejamento regional. Essas teriam sido: os recortes sub-regionais, os
planos para cada mesoregião, os Fóruns Mesorregionais, a definição de critérios de elegibilidade e a proposta
de criação do Fundo de Regional (FNDR)(Cf. DASILVA, 2014, p. 188).

35 Valeria refletir sobre a razão dessa adequação, e essa, a nosso ver, suposta renovação. Tratamos desse
assunto no tópico mais 3.5.

36 Promoção e Inserção Econômica de Sub-Regiões (PROMOVER), Organização Produtiva de Comunidades
Pobres (PRODUZIR), Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido (CONVIVER).

37 Os cinco Programas Inter e Intra-regionais e sua articulação à PNDR, foi buscada pelo MI entre 2004 e 2007
(Cf. IICA- Revista Espaço Regional, no 1, 2007, p.2).
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do excedente, a reforma fundiária e um planejamento sistemático na escala nacional e conti-

nental são requisitos imprescindíveis, ao menos essa é a lição daqueles que são considerados

desenvolvidos, como alguns países europeus. Se ao invés disso, opta-se e legitima-se inter-

venções ainda mais pontuais e avulsas, entendemos esse processo como uma continuidade

do modo de intervir no espaço, embora ocorra em outras proporções e em diferentes partes

do Brasil, inclusive naquelas que até então não eram interessantes, não eram exploradas pelo

Estado, pois não estavam incluídas no prisma produtivo de outrora. A ideia subjacente a essa

interpretação é de que essa reestruturação espacial não visa transformar, mas (re)formar o

espaço; adequá-lo em diferentes escalas e localizações. Adequação que se tornou necessária

quando a manutenção das relações de produção e a configuração espacial existentes não

seriam mais capazes de manter, nem de condicionar a reprodução social segundo o tipo de

desenvolvimento desejado (e conduzido) pelo governo federal.

Pela denominação da Câmara recém-criada, faz-se notar que a integração nacional ainda

era um assunto da pauta, mas lida por um viés fortemente regional; mais precisamente meso-

regional. Este que, concebido e herdado da era Fernando Henrique Cardoso, foi revisado e

prosseguiu como sendo o mais adequado às chamadas condições brasileiras. Além do recorte

regional, perguntamo-nos por que a criação dessa Câmara interministerial foi tão pouco

citada em documentos oficiais ou mesmo na bibliografia revisada, mesmo no âmbito da PNOT.

Não temos uma resposta clara para essa pergunta, nem para o histórico das negociações

interministeriais no interior dessa Câmara, portanto, para o grau de influência das decisões

dessa Câmara sobre o rumo das políticas tomadas pelo MI. Todavia constatamos que ela

existiu, a partir de meados de 2003, perdurou até 2012 (ou mais) e supomos que ela não

tenha sido irrelevante. De toda forma, percebe-se que, em termos de planejamento, logo

em meados de 2003, através da PNDR e outros programas do MI, deu-se uma forte guinada

para a leitura regional - uma nova leitura regional que embora mesclada de recortes macro

e microregionais - acabou predominando os chamados subregionais quanto aos dados e

às intervenções ancoradas a partir de uma leitura microrregional ou municipal, sem que

se tivesse uma escala ou um plano que as amarrasse de forma coesa e integrada em nível

nacional, exceto no PPA. Em outras palavras, a visão e os recortes, que se aproximavam

do nacional e supranacional, avistados na PNOT se esvaem. Permanece o planejamento

regional, com várias novidades, revisada, dentre elas o do uso de mapas na escala nacional;38

e a tentativa de coordenação das intervenções em nível federal, cuja administração deveria

ocorrer transversalmente nas três esferas de governo.

Como entendemos essa Câmara, por ter sido composta por 14 ministérios, foi, também,

um dos palcos dos embates de forças não só políticas, mas teóricas e ideológicas, que estavam

em jogo no âmbito nacional em termos de planejamento do espaço naquele momento. Findou

38 Uma breve comparação das diferenças entre o planejamento - e abordagem - regional nos anos 60,70 e
contemporâneo, no Brasil, segundo Tânia Bacelar, encontra-se nas entrevistas (BACELAR, 2007a);(BACELAR,
2008).



198 Capítulo 3. Interconexões, Críticas e Reflexões

por ser mais um testemunho do arraigamento: (1) da lógica de funcionamento reinante no

aparato estatal como um todo, e (2) da predominância do recorte regional no entendimento e

no trato do espaço nacional - e do Brasil-, sobretudo, aquele regional herdado dos governos

anteriores e ou que emergiram no auge do neoliberalismo no Brasil. No entanto, se falamos

de preferência da abordagem regional é necessário ressaltar que ela passou e passa por

um processo de revisão no período em questão. Sobre essa revisão das políticas regionais

no âmbito do MI e busca da escala mais adequada, há dois aspectos a serem registrados:

primeiro a fase de transição do recorte espacial operada no MI, em segundo o embate teórico

e interventivo e a mescla de abordagens regional e territorial.

A delimitação do recorte espacial

No ano de 2003 buscava-se no MI um novo recorte regional. Nas palavras de estudioso do

tema:

Essa crescente valorização de escalas menos abrangentes deve ser entendida

como parte de um processo de ajuste das políticas regionais brasileiras ao novo

paradigma dominante na área, que passou a enfatizar a importância da dinâmica

interna das regiões – inclusive em termos políticos e sociais – como um elemento

determinante do seu potencial de desenvolvimento. A escala macrorregional,

tradicionalmente utilizada como referência exclusiva para as ações federais de de-

senvolvimento regional, ao implicar em territórios excessivamente heterogêneos,

dificulta uma adequada mobilização potencial endógeno dos territórios[. . .]

[. . .] Como resposta a esses resultados insatisfatórios, começaram a ser desenvol-

vidas alternativas no campo das políticas regionais, concebidas com a finalidade

de promover a competitividade por meio da mobilização do potencial endógeno

das áreas menos desenvolvidas. Essas novas abordagens diferem nitidamente do

enfoque anterior, tendendo a favorecer ações concebidas "de baixo para cima",

que envolvem múltiplos atores, que são específicas para cada região e que adotam

uma perspectiva de longo prazo.(BANDEIRA, 2004, p. 4-5)

Segundo o autor, em dezembro de 2003, o MI divulgara um documento, produzido por

suas Secretarias de Políticas (SPDR) e Programas Regionais (SPR), intitulado “Política Nacional

de Desenvolvimento Regional – Proposta para Discussão”, no qual era delineada uma nova

abordagem para as ações da administração federal relacionadas ao desenvolvimento regional

(ainda) entendido pelo viés do enfrentamento das desigualdades regionais; entendimento

que fundamenta a questão regional desde seu nascedouro em meados do sećulo XX. Nesse

documento, na seção denominada “Os Critérios Básicos da Política – Escalas e Instâncias

de Referência”, é afirmado que as Mesorregiões deverão ser privilegiadas como escala prefe-

rencial de intervenção para ações relacionadas com a abordagem que está sendo proposta(Cf.

(BANDEIRA, 2004, p. 2).
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Figura 52 – Fonte: MI-SDR, (GALVÃO, 2004, slide21)

Figura 53 – As 13 Áreas Prioritárias eleitas. Fonte: Op. Cit, slide 22. Legendas ampliadas pela autora.
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A fase de transição dos critérios - renda e PIB - e dos mapas com as áreas de ação do

Ministério, ocorre no MI entre 2003 e 2004, conforme explicitado nessa palestra de Antônio

Galvão, (GALVÃO, 2004, slides 20-22). Nos exemplos cartográficos dessa fase de transição,

notam-se, também, as áreas onde já havia superposições ou convergências de ações estatais,

assim como quais seriam as novas áreas de intervenção prioritária, como a Faixa de Fron-

teira (em vinho) e os Territórios Rurais (em ciano), acima de tudo na porção Nordeste ou

Semiárido (Figura 52). Essa tipologia e o critério de delimitação por renda e PIB dos muni-

cípios foram referências para inúmeras políticas no MI e outros ministérios. Para além das

escalas, a questão que se colocava era como promover o desenvolvimento regional e local,

nas palavras de Tânia Bacelar, como dosar a ação Federal (Cf. (BRASIL.MI-SPR, 2007, p. 23)

e os recursos diferenciando as regiões economicamente menos dinâmicas daquelas que já

possuem dinâmica econômica (Sul, SE e Centro-Oeste).39

Segundo Bandeira:

A opção prioritária por essa escala denominada “mesorregional” parece consoli-

dar de forma definitiva uma tendência observada, desde meados da década de

noventa, tanto na literatura sobre o desenvolvimento regional no Brasil quanto

na própria prática das políticas públicas relacionadas com o tema. Já há algum

tempo, autores importantes vinham destacando a crescente heterogeneidade

estrutural das macrorregiões brasileiras, que as tornava cada vez menos adequa-

das para servirem como referência exclusiva para as ações de desenvolvimento

regional. Diagnóstico semelhante podia ser encontrado em um documento pro-

duzido em 1995, pela Secretaria Especial de Políticas Regionais, do Ministério do

Planejamento e Orçamento, que afirmava que, nas novas políticas regionais que

viessem a ser adotadas no país, deveria ser considerada: “ [. . .] a incorporação

ao processo de planejamento de uma pesquisa aprofundada de esquemas de

regionalização” [. . .] (BANDEIRA, 2004, p. 2-3)

Constatamos que no âmbito de elaboração da PNDR foi empreendido grande Estudo, reali-

zado pelo CEDEPLAR (DINIZ; CROCCO, 2006) e, posteriormente, entre 2006 e 2008 no âmbito

do Estudo da Dimensão Territorial do Planejamento, em especial o volume III, intitulado

Regiões de Referência. A essas regiões correspondia uma Carteira de Investimentos, espe-

cificamente concebida para cada região de referência.(BRASIL.MPOG-CGEE, 2008). Nesse

contexto, a PNOT é apresentada como Uma política para organizar o território, necessá-

ria para mudar o quadro de uma ocupação da população e das atividades econômicas, da

dotação de infraestrutura e a pressão sobre o meio ambiente e recursos naturais desequili-

brados, que assegure a articulação das ações voltadas para o desenvolvimento sustentável e

39 A leitura ou pressuposto central é a de que as desigualdades existentes entre as regiões devem fazer com
que as intervenções estatais possam ser implementadas de forma diferenciada, cada vez mais diferenciada.
O Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste – GTDN,1959) foi o projeto pioneiro no Brasil
voltado para a diminuição das desigualdades regionais.
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a redução das desigualdades regionais.(Op. Cit. p.29), segundo o documento Catálogo das

ExpoRegiões. Construindo um “Brasil de Todas as Regiões”, documento anterior à oficiali-

zação da PNDR. (BRASIL.MI-IICA, 2006). A PNOT apoiar-se-ia em um conhecimento das

tendências de evolução da ocupação territorial e dos principais instrumentos de organização

em vigor, conhecimento esse - futuro Documento Base - que funcionaria como elo para o

diálogo interescalar e intragovernamental, ou mais precisamente para o início do diálogo com

as regiões, estados e municípios em suas dimensões espacial, social, econômica, ambiental e

cultural (idem). Passa a impressão de que seria algo similar ao PROMESO, no sentido de ser

um elo entre o inter e intrarregional, porém a PNOT seria capaz de interligar todas as escalas:

nacional, regional, subregional, estadual, municipal.

Quanto à questão escalar, optou-se pela PNDR e sua tipologia, articulada e suplementada

por diversas intervenções Meso e Subregionais. Nas palavras do então ministro do MI:

Cresce em compreensão e assimilação um novo paradigma pelo qual a questão

regional não pode mais ficar limitada à discussão e encaminhamento de soluções

para o desnível social e econômico entre o Norte/Nordeste e o Centro-Sul, posto

que outras escalas espaciais, em todo o território nacional, se impõem como

carentes de uma intervenção, compartilhada entre os níveis de Governo e as

representações sociais locais, que as introduza ou recoloque na dinâmica do

desenvolvimento. (Ministro Geddel de Lima apud IICA-MI-SPR Revista Espaço

Regional, 2007,p.5 (BRASIL.MI-SPR, 2007)

A PNDR II, cuja nova proposta foi elaborada com base na primeira Conferência Nacional

de Desenvolvimento Regional, visa à redução das desigualdades no país e cria novos critérios

de elegibilidade, já adotando o termo territórios.(BRASIL.MI-SDR, 2010a, passim). No Mapa

de Elegibilidade são mencionados critérios de coesão territorial, baseados na elegibilidade

das áreas definidas como prioritárias para ação 2011-2025 (Cf. Sérgio Castro, 2012 apud Jornal

Acontece, 2012)

Tal paralelidade, das abordagens regional e territorial no Brasil, aproxima-se daquela

ocorrida no planejamento da União Europeia, no qual territorial e regional mesclaram-se

crescentemente (BRASIL.MI-SPDR, 2007, p. 2), (BRASIL.MI-SDR-Comissão Europeia, 2010a),

(UE, 2011). Porém no Brasil essa fusão é mais intensa e distinta daquela, apresentando várias

razões para assim o ser. No Brasil e na América Latina a abordagem territorial.40 mais utilizada

em políticas públicas é aquela de recorte em Territórios avulsos, definidos como prioritários

e predominantemente voltada para o espaço rural e para os Arranjos Produtivos Locais,

40 Implica necessariamente um novo entendimento de território, ou seja, ressignificado e reconceituado,
processo ainda em andamento. Todavia poderia ser dito que as vertentes teóricas envolvidas tem como
denominador-comum o entendimento de que: “O território é o amálgama das distintas relações de poder
entre agentes e atores diversos em múltiplas escalas geográficas” (Cf. (NETO; ALVES, 2014, p. 313).
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frequentemente uma fusão de ambos. O exemplo mais notório dessa fusão é o Programa

Territórios de Cidadania, desenvolvido e implementado pelo MDA a partir de 2008 41.

Figura 54 – Fonte: Catálogo ExpoRegiões, SDR-MI, 2006, p. 73

41 Vários estudos e pesquisas tem avaliado esse programa, sobretudo quanto a seu modelo administrativo,
por ser inédito no Brasil e, entre outros aspectos, por tentar articular as três esferas governamentais. A esse
respeito ver Leite et ali (CAZELLA; ZIMMERMANN; LEITE, 2013).
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Figura 55 – .

Os 120 Territórios do Programa da Cidadania, selecionados pelo MDA em 2012. Iniciado em
2008, esse programa e sua implementação envolve 19 ministérios. Faz parte do

Reordenamento Agrário empreendido pelo MDA na última década. Fonte: MDA, 2016
(BRASIL.MDA, 2017)
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Destacamos que a linha divisória entre essas novas abordagens - a regional revisada,

a territorial e a antiga local - é muito tênue, sobretudo quanto ao recorte espacial e ao

propósito das ações e subsídios estatais. O vínculo teórico e interventivo entre o chamado

Desenvolvimento Territorial Rural Sustentável (DTRS) e as intervenções locais ainda foi

pouco investigado e merece reflexão, pois os indícios de que a abordagem territorial seria

um aprimoramento do modelo de atuação local dos anos 1990, que legitima ações pontuais,

locais são vários 42.

Em termos teóricos interventivos, ou seja, no campo da produção e prática do conheci-

mento científico, os rebatimentos são inúmeros, não só para a PNOT. Apesar da renovação,

a abordagem regional desses programas manteve certas bases teóricas incontestáveis. Se-

guindo o entendimento regional, corroborou-se uma leitura fragmentária do espaço nacional,

distanciando-a de uma compreensão do espaço brasileiro como uma totalidade, e este como

uma unidade de análise. A própria compreensão das relação entre as regiões é estudada de

maneira a impor limites a si mesma, pois é ainda, quase exclusivamente, entendida pela

ótica urbano-regional. Isto é, enfoca dinâmicas internas aos recortes, ou regionalizações,

do espaço nacional, preterindo, assim, a análise das dinâmicas inter-regionais, das relações

que as regiões estabelecem entre si e destas com o todo. Por razões históricas, a abordagem

regional prevaleceu no planejamento brasileiro. E a essa leitura adicionou-se a recente visão

ou “abordagem territorial”, dos recortes espaciais nomeados "territórios", majoritariamente

voltados para o chamado espaço rural ou novo rural brasileiro.43

A nosso ver, a supracitada palestra do MI, que apresenta a delimitação das áreas prio-

ritárias pode ser vista, também, como a continuidade de Programas de Desenvolvimento

Integrado e Sustentável de Mesorregiões Diferenciadas do governo anterior, porém com

uma nova roupagem. Nada de ruim em si, se houvesse se elas não sobrescrevessem outras

escalas e formas de ação. Nesse quadro a PNOT representava um contraponto. Pois, indepen-

dente da subdivisão, esse filtro regional, ou mais precisamente sub-regional, esteve presente

não só no MI, mas de outros Ministérios como os Arranjos Produtivos Locais subsidiados

pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e intervenções locais fomentadas

pelo Ministério do Turismo. Todas essas intervenções mereceriam estudos que procurassem,

também, por suas semelhanças entre si, suas vantagens e desvantagens, também com um

horizonte de longo prazo. A revisão bibliográfica aponta para uma tendência do estudos de

casos específicos, voltados para a análise de resultados no curto e médio prazo. Essa é, a

nosso ver, uma lacuna identificada.

Caberia refletir, reconsiderar, também, as analogias com a experiência da União Europeia,

seu êxito e a razão dos projetos de cooperação desta com vários países. A esse respeito, da

ênfase nas disparidades regionais, nos aspectos metodológicos e institucionais do planeja-

42 Texto pioneiro na disseminação desse modelo interventivo no Brasil (MIRANDA; MATOS, 2002).
43 Sobre esse debate escalar, dentre muitos, ver (BRANDÃO, 2013); (BACELAR, 2010), (BACELAR, 2013). Sobre

a ênfase na ruralidade brasileira ver estudo (BACELAR; BITOUN; MIRANDA, 2015).
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mento, inspirados na referida experiência, reproduzimos a passagem de estudo de 2010 sobre

a condução e a formulação de novos indicadores, tipologias e cenários de desenvolvimento

territorial na União Europeia, na qual o autor aponta que, também a eficácia deste tipo de

intervenção vem sido questionada:

A política regional europeia tem como objectivo corrigir a diferença entre os

níveis de desenvolvimento das suas regiões, dispondo, para tal, de diversos instru-

mentos financeiros que permitem estimular a convergência em relação à média

europeia. Este desígnio, outrora focalizado nas regiões estruturalmente mais des-

favorecidas, ganhou amplitude com o reconhecimento do potencial intrínseco a

todos territórios para enfrentar os desafios que se colocam à coesão, à competiti-

vidade e à sustentabilidade. Porém, a eficácia das intervenções tem sido alvo de

críticas...(MADEIRA, 2010, p. 7)

3.4 Uma outra leitura do marco legal da PNOT
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em

Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado

Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos

sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores

supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem

preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida,

na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das

controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a

seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO

BRASIL

Consituição Federal 1988, Preâmbulo

Esse subtópico faz alguns apontamentos e críticas, a partir de outra leitura da legislação

relacionada ao enunciado de oficialização e paralisação da PNOT. Apontamos que a atribuição

da oficialização da PNOT - ou mesmo sua existência - ao cumprimento de um preceito

constitucional, não se sustenta. Como entendemos, essa foi uma conexão legitimadora criada

a posteriori. Contrapomos, também, o alarde de sua divulgação, ao silêncio em torno do

abandono da PNOT, embora a legislação a ela relacionada ainda esteja em vigor.

Expomos por que o atrelamento da PNOT à Constituição e à Lei 10.683/03 como um

argumento legitimador de sua existência, a nosso ver, não se sustenta. Não há uma Lei de

oficialização da PNOT. O surgimento da ideia de uma PNOT para o Brasil, em alguma altura

de 2003 não possui qualquer relação com o artigo constitucional 21 ou a Lei 10.683/2003. A

desvinculação com a legislação pertinente torna-se ainda mais explícita após sua paralisação.
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Ainda em vigor esse que é considerado o “marco legal” da PNOT não resultou em sua imple-

mentação ou na implementação de política similar após seu abandono em 2009. Oficialmente

a PNOT e os planos nacionais de ordenamento territorial ainda pertencem às atribuições

do MI, juntamente com o MD. Não só o ordenamento territorial na escala nacional, mas

um planejamento nacional integrado, embora com pouco destaque, continuam prescritos

tanto na Constituição, na Lei Federal (10.683/03), quanto no Regimento Interno do Ministério

da Integração Nacional. Apesar de esta legislação estar em vigor, não há um planejamento

articulado e integrador do espaço nacional para além dos PlanosPluriAnuais, ou seja da

questão orçamentária.

Em nível nacional, o fundamento legal de uma política de ordenamento territorial para o

Brasil , incluindo a PNOT, presente na Constituição Federal de 1988, prescreve que: “à União

compete [. . .] elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território

e de desenvolvimento econômico e social [. . .]” (BRASIL.CF88, 1988, Artigo 21 Inciso IX).

Essa única frase - juntamente com os planos regionais -, nesse único Inciso IX do Artigo 21

da Constituição Federal (CF88)(ver figura abaixo), prescrevem o ordenamento do território

nacional em todo texto da Carta Magna, e é, por isso, considerado o marco legal da PNOT.44

Figura 56 – Constituição Federal da República do Brasil de 1988 - Parte do Artigo 21, relacionado
à existência da PNOT. No total, esse Artigo possui 25 incisos, somente um deles, o de
número IX, atribui à União a competência para a elaboração de planos nacionais de orde-
nação territorial. Fonte: Jusbrasil, 2017. <http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10639099/
artigo-21-da-constituicao-federal-de-1988>

Sobre essa associação da PNOT à Constituição, há cinco observações a serem feitas.

1. Primeiro, que a existência do referido artigo 21 foi incluída por pressão e influência

internacional e, como se pode ler a ordenação do território nacional 45 foi incluída de

44 Na Minuta do Projeto de Lei da PNOT também foram considerados como fundamentos, outros dois Artigos
Constitucionais: os Artigos 23 e 43.

45 Ordenação termo mais utilizado em Portugal, ali associado ao planejamento urbano.

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10639099/artigo-21-da-constituicao-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10639099/artigo-21-da-constituicao-federal-de-1988
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forma justaposta ao planejamento regional, ambos de maneira descentralizada, tal

como era o teor dessa Constituição.

2. Em segundo, como destacado acima, o referido Inciso IX é um dentre vinte e cinco

incisos do Artigo 21.46 Ao longo dos demais incisos, na absoluta maioria, há um clara

preeminência prescritiva do desenvolvimento e dos fundos regionais em relação ao

ordenamento territorial(OT). Nos demais casos, aparecendo como na citação acima: o

nacional e o regional são colocados lado a lado, unidos pela letra ’e’.

3. Terceira observação, o fato de que apesar da Constituição de 1988 positivar o orde-

namento territorial, até o lançamento da PNOT, em 2003, essa prescrição havia sido

cumprida - bem ou mal - segundo o antigo entendimento de OT, que até 2003 era

o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) somado a diversos outros instrumentos.

Eram esses outros instrumentos que correspondiam - até o século XXI - ao consenso

internacional do que seria uma intervenção ou instrumento de OT em nível nacional.

Por volta do ano 2000, esse consenso mundial, mudou principalmente na América La-

tina, de forma mais ou menos súbita, para um instrumento no formato de uma Política

ou Plano Nacional de Ordenamento Territorial (PNOT ou PLANOT, respectivamente),

como pode ser constatado do Estudo de Ángel M. (CABEZA, 2002).

4. Na Minuta do Projeto de Lei da PNOT, foram, além do Art. 21, referenciados outros

dois Artigos Constitucionais: Art. 23 e Art. 43. Com isso, a nosso ver, reitera-se o caráter

prescritivo predominantemente regional à PNOT (tratado mais a frente na seção 3.4).

5. Por último, como exaustivamente apontado nos documentos e publicações oficiais da

PNOT, assim como publicações acadêmicas relativas a essa política - a interpretação de

que apesar da existência dessa prescrição constitucional, o Governo Federal Brasileiro

pouco ou nada tinha feito a esse respeito desde então por mais de 20 anos. No entanto,

o novo Governo, cumprindo suas obrigações, estaria elaborando uma PNOT para o

Brasil. Porém, o que não foi, nem é tematizado, é que apesar dessa legislação ainda estar

em vigor, e do alarde em torno da necessidade de tal política integradora e articuladora,

a PNOT ou algo que o valha continua inexistente, sem maiores questionamentos. Isso

parece não incomodar.

Cada ponto mereceria uma análise mais profunda, mas nos deteremos em dois deles,

abordados a seguir.

Seria oportuno esclarecer que, a abordagem e análise do aparato jurídico sob essa ótica

se iniciou ao indagarmos: Por que a exacerbada ênfase no aparato jurídico na divulgação da

PNOT? Por que o silêncio em torno de sua paralisação, e principalmente a não tematização da

46 Sobre o que é atualmente considerado como legislação referente ao OT, há duas fontes, ambas nas três
esferas de governo: uma, o Documento Temático 6, de forma detalhada e comentada (BRASIL.MI-SDR,
2006a); a outra, de forma panorâmica em (SENRA, 2010, p. 44), Anexo C.1.
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falta da mesma ou de algo semelhante, embora essa legislação ainda esteja em vigor? Qual a

razão da notoriedade do aspecto institucional; seja na oficialização da PNOT, seja na ênfase da

PNOT como meios e instrumentos de OT, seja no apontamento da falta da institucionalidade

como sendo a causa: (a) tanto para desarticulação das políticas existentes; (b) quanto para

a não implementação de políticas como a PNOT, a Política Nacional de Desenvolvimento

Regional (PNDR) e várias outras?

Começando pela primeira dessas indagações: a relação estabelecida entre a Constituição

(CF88), a Lei 10.683 e a oficialização da PNOT. A rigor, a institucionalização da PNOT não

chegou a ocorrer. Ela deveria ter sido institucionalizada pela a Lei específica da PNOT, que

inexiste, uma vez que o Projeto de Lei “desapareceu” na Casa Civil, em 2009, quando estava

prestes a ir para votação no Congresso. No entanto, a literatura revisada, incluindo seus docu-

mentos oficiais, atribui a institucionalização da PNOT ao supracitado artigo constitucional e à

referida Lei 10.683/03 (abordada mais frente). Quem se ocupa com o ordenamento territorial

em nível federal percebe imediatamente que no início de cada publicação oficial da PNOT a

legislação nacional referente ao OT foi repetidamente mencionada. No caso da PNOT, esse

posicionamento introdutório da legislação é sintomático.47 Os documentos, palestras e pu-

blicações oficiais iniciam de forma muito similar, repetindo e repisando em seus parágrafos

iniciais passagens como estas:

[. . .] O termo “Ordenação do Território” está fixado legalmente através do artigo

21, inciso IX da Constituição Federal de 1988 (CF88), segundo o qual: “Compete à

União elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território

e de desenvolvimento econômico e social” [. . .] (BRASIL.MI-SDR, 2006n, p. 18),

(BRASIL.MI-SDR, 2006b, p. 19)

[. . .] em que pese a Constituição de 1988 contemplar o ordenamento territorial

em suas disposições (artigo 21, inciso IX), o Brasil ainda não dispõe de um sis-

tema nacional integrado que hierarquize e possibilite uma ação coordenada dos

diferentes níveis de governo no território [. . .] (BRASIL.MI-IICA, 2005, p. 5)

[. . .] A ideia viria a se tornar preceito constitucional em 1988, cujo texto da

Carta Magna estabelece, em seu Artigo 21, parágrafo IX: “Compete à União” [. . .]

(BRASIL.MI-SDR, 2006n, p. 8), (BRASIL.MI-SDR, 2006b, p. 9)

Interpretamos que essa referência exaustiva à Constituição ocorreu, por um lado, porque

até então a referida legislação era praticamente desconhecida, mas por outro, vemos razões

ideológicas. Era sensato legitimar a introdução do repentino ordenamento territorial ali

proposto, uma vez que naquele formato e abrangência inexistia no Brasil, portanto nada

como começar argumentando com a legislação, ou seja, pelo Estatuto de Direito. A utilização

47 Na oficialização da PNDR, por exemplo, a legislação ou o regimento interno, não tiveram esse caráter
introdutório, mas foram ocupar os anexos, juntamente ao regimento do respectivo órgão responsável.
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da legislação que autoriza e existência de tal política como introdução à proposta recém-

divulgada ou em elaboração (a PNOT) tinha, a nosso ver, uma clara função legitimadora.

Mas possuía também uma função ideológica adicional muito significativa: ela construía

uma ponte imaginária com o cumprimento da lei e, desta arte, construía-se uma imagem

diferencial do novo governo. Acrescia, portanto, credibilidade à política anunciada e ao novo

governo.

Examinando o conteúdo do referido artigo 21 da Constituição de 1988 em sua totalidade

percebemos aspectos curiosos. O OT é o assunto menos mencionado e mais vagamente

tratado, se comparado às regiões, ou mais precisamente, ao planejamento regional e setorial.

Como especificidade, em toda essa Constituição, o recorte regional é predominante; um

denominador comum às intervenções prescritas (políticas, planos, etc) e ao financiamento

das mesmas (os chamados fundos constitucionais). Notável, que por vezes, correlacionados

entre si- como no referido inciso IX -, os planos nacionais são ainda menos prescritos que

o desenvolvimento nacional. A ênfase recai sobre o desenvolvimento regional e os planos

regionais. Explicitamente, inexiste na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

(CF88) uma conexão prescritiva entre o desenvolvimento nacional e o ordenamento territorial.

Em algumas raras passagens, o desenvolvimento nacional é citado, na maioria dos casos ele

fica subentendido, a partir de planos e fundos regionais. Portanto, juridicamente falando, o

espaço nacional e o planejamento nessa escala não são prioridades do Estado brasileiro.

Prosseguindo nessa mesma linha analítica, não só o marco legal da PNOT, mas também a

existência dessa política foram relacionadas a duas prescrições jurídicas: um inciso do Artigo

21 da Constituição de 1988 e à Lei 10.683/03, sancionada dia 28 de maio de 2003:

[. . .] a Carta Magna estabelece, em seu Artigo 21, parágrafo IX [. . .] Em 2003, a Lei

10.683/03, que estabeleceu as atribuições de cada Ministério, conferiu a respon-

sabilidade sobre o ordenamento territorial ao Ministério da Integração Nacional

e ao Ministério da Defesa. Desse modo, em 2004, o Ministério da Integração

Nacional, fazendo valer o que determina a Constituição Federal, e em cumpri-

mento as suas atribuições, decidiu elaborar uma proposta de Política Nacional

de Ordenamento Territorial. (BRASIL.MI-SDR, 2006a, p. 8), (BRASIL.MI-SDR,

2006l, slide 7), grifos nossos

No entanto, ao investigar o texto da referida Lei em sua totalidade constatamos outras surpre-

sas que chamaram nossa atenção. De fato, essa Lei dispõe sobre a “Organização da Presidência

da República e dos Ministérios, e outras providências”. É dentre essas “outras providências”,

que, no Capítulo 2, Sessão II, Artigo 27, aquele que regulamenta a competência do Ministério

da Integração Nacional (MI),lê-se que de onze alíneas, duas se referem ao objeto: a alínea a)

formulação e condução da política de desenvolvimento nacional integrada e l) a ordenação
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territorial.48 De b) a j) são alíneas relativas ao desenvolvimento e fundos regionais; e, somente

após todas as prescrições regionais aparece a ordenação territorial (Cf. (BRASIL.Casa Civil,

2003c)(Figura 58). Para além dessa alínea, o inciso XIII do mesmo artigo, parágrafo 3º atribuía

a competência da ordenação territorial ao Ministério da Defesa (MD) juntamente com o MI.

Isso é tudo sobre o assunto na referida Lei de oficialização da PNOT.

Figura 57 – Medida Provisória de 1999 que, atribui as competências do Ministério da Integração
Nacional. O § 7o, deste Artigo atribui a competência do OT ao Ministério da Integra-
ção Nacional que será exercida em conjunto com o Ministério da Defesa. Fonte: Site
Palácio do Planalto, Texto para Impressão, grifo nosso, consultado em 05/2014 <http:
//www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/Antigas/1911-8.htm>

48 Essa alínea a), assim como a g) curiosamente, não mereceram destaque na bibliografia revisada, mas
unicamente a alínea l).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/Antigas/1911-8.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/Antigas/1911-8.htm
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Figura 58 – Lei 10.683/03 relacionada à PNOT, atribui as competências aos Ministérios e dá outras
providências. Tal como sua precedente atribui ao Ministério da Integração Nacional, jun-
tamente com o Ministério da Defesa, no Artigo 27, Inciso XIII, alínea ’l’, a ordenação
territorial. Diferencia-se de sua antecessora por alterar as prioridades dos recursos dos fun-
dos para a Amazônia e Nordeste, e incluir obras nas áreas chamadas de Faixas de Fronteiras
- áreas consideradas prioritárias em 2003. Fonte: Site Palácio do Planalto, Texto Compilado,
grifo nosso, consultado em 03/2013, <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/Antigas/
1911-8.htm>

Três anos depois, nos documentos oficiais e acadêmicos relacionados à PNOT, essas duas

alíneas “a"e “l", e aquele parágrafo de um inciso constitucional são destacados e colocados

como centrais à existência de uma PNOT. O texto é formulado então da seguinte forma:

Em 20 de maio de 2003, o Congresso Nacional aprovou e o Presidente da República

sancionou a Lei nº 10.683 (BRASIL.Casa Civil, 2003c), que define as atribuições

de cada ministério, e que em seu artigo 27, inciso XIII, letra L e parágrafo 3º,

incumbiu o Ministério da Integração Nacional, junto com o Ministério da Defesa,

de coordenar o processo de formulação da Política Nacional de Ordenamento

Territorial. (BRASIL.MI-SDR, 2006n, p. 18)

Ou:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/Antigas/1911-8.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/Antigas/1911-8.htm
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Em 2003, a Lei 10.683/03, que estabeleceu as atribuições de cada Ministério,

conferiu a responsabilidade sobre o ordenamento territorial ao Ministério da

Integração Nacional e ao Ministério da Defesa de coordenar o processo de formu-

lação da Política Nacional de Ordenamento Territorial (PNOT). A competência

administrativa desta política cabe à Secretaria de Política de Desenvolvimento

Regional (SDR), estrutura político-administrativa com competência para absor-

ver as políticas voltadas à promoção da coesão social e econômica do território

brasileiro [. . .] (BRASIL.MI-SDR, 2006b, p. 19).

Em segundo, chama a atenção o fato de que a bibliografia revisada deixa subentendida a

conexão do Ministério da Integração Nacional (MI) com a PNOT como sendo algo novo. Da

maneira como são narrados ou descritos, a PNOT e o MI aparecem como um par recém-

criado, coerente, que teria sido concebido pela Lei 10.683 de 2003. No entanto, esse ministério,

com essas mesmas funções, já estava prescrito na correspondente legislação que a antecede,49

à qual a Lei 10.683, de 2003, faz algumas alterações. Dentre essas alterações, não está a alínea

’l’ referente ao OT. Com essa mesma designação, mesmas competências e funções deveras

análogas, esse “par MI-OT” já existia no governo de Fernando Henrique Cardoso.50 Portanto,

como mencionado nos documentos oficiais, tanto essa similaridade/continuidade para com

o governo anterior fica oculta, quanto se cria a alusão a algo novo, originado no governo Lula.

No tocante ao MI, a Lei 10.863 somente transforma o que era uma Medida Provisória em Lei,

isto é, reforça e eleva seu status jurídico.

Comparando o texto de ambas - MP 1.911/99 e Lei 10.683/03 - em questão, constata-se

grande semelhança, inclusive nos trechos que prescrevem a competência e a estrutura básica

do MI. Diferentemente do que se poderia esperar, constata-se que, quanto aos parágrafos,

não há diferença significativa, pois são idênticos nos termos que prescrevem. Quanto ao

conteúdo dos artigos idem. Quanto aos incisos, as diferenças são ínfimas. Quanto ao OT, as

prescrições são idênticas às do governo anterior, como mostram as duas ilustrações.

Destaques Sintomáticos
1. A superestimação do aparato jurídico

A seguir expomos algumas prescrições federais, que apesar de serem as mais concretas

e relevantes para um planejamento integrado na escala nacional e na esfera federal

49 A Lei n. 9.649, de 27 de maio de 1998, alterada por Medida Provisória (MP) dois meses depois (BRASIL.Casa
Civil, 1999). Nessa MP, também existe a alínea “l” de ordenamento territorial, e um parágrafo, o “7º” que já
definia e delegava ao Ministério da Integração (e da Defesa)(BRASIL.Casa Civil, 1999, Art.14-Inciso X).

50 O Ministério da Integração Nacional (MI), do ponto de vista institucional, havia sido criado pelo Governo
FHC, em 1999, através de Medida Provisória (MP 1.911.8 de 29 de julho de 1999), após a extinção do antigo
Ministério da Integração Regional (MIR). O MIR foi criado no governo Collor, mantido no governo FHC
(perdurou de 1992 a 1998); transformava a então Secretaria de Desenvolvimento Regional em Ministério da
Integração Regional (MIR).
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não foram mencionadas no contexto da divulgação da PNOT, nem de outras políticas

federais de intervenção direta no espaço nacional. Não foram tampouco cumpridas.

Como apontado anteriormente, no contexto da divulgação da PNOT exalta-se a Lei

10.683, mas somente a alínea referente ao OT. A nosso ver, postura e leitura sintomáticas

do histórico de planejamento brasileiro tipicamente desarticulado. Chama a atenção

que naquele momento de tentativa de integração de políticas e instrumentos de cunho

espacial, só se tenha falado do ordenamento territorial. Uma vez que a legislação

estava sendo destacada como legitimação do planejamento, não se deu atenção às mais

decisivas alíneas desta Lei 10.683/03 referentes a um planejamento nacional e integrado.

No referido Artigo 27 dessa Lei, no que diz respeito às competências do Ministério da

Integração Nacional, havia duas alíneas não mencionadas, nem mesmo relacionadas

à PNOT que fariam jus ao nome do Ministério: a alínea “a” formulação e condução

da política de desenvolvimento nacional integrada e a alínea “g”, que prescrevia o

acompanhamento e avaliação dos programas integrados de desenvolvimento nacional.

Surpreende também a importância dada à legislação. No caso do Brasil, a legislação não

é decisiva para concretização de uma política. Se o fosse, um planejamento integrado já

existiria e, várias outras prescrições teriam sido implementadas. O que se verifica é de

um lado o descumprimento da Lei e de outro o uso do poder Legislativo pelo Executivo

quando se quer realmente fazer algo. Isso pode ser constatado no histórico do presiden-

cialismo brasileiro. Recente estudo e texto para discussão, que se pôs à busca de um

referencial de análise da governança presidencial argumenta que medidas presidenciais

unilaterais como as Medidas provisórias (MPs), decretos e outros instrumentos unilate-

rais, teriam tido uma relevância crucial para a ação governamental no Brasil. Segundo o

autor, tais atos unilaterais definem as diretrizes das políticas, criam programas e ações,

manejam e remanejam os orçamentos, imputam obrigações à burocracia e concebem

formas de relacionamento com o público. Nos médio e longo prazos, a combinação de

atos unilaterais e sua disseminação na atividade governamental acabam por conformar

verdadeiros padrões na forma de administrar o país. (LASSANCE, 2015, p. 9). Alguns

exemplos constatados pelo autor:

O presidente Juscelino Kubitschek praticamente implementou todo o seu

Plano de Metas e construiu Brasília, a nova capital, por meio de decretos. A

presidência de José Sarney cumpriu parte do processo de transição democrá-

tica revogando e substituindo grande quantidade de decretos da ditadura.Do

mesmo modo, programas que se constituíram em marcas da presidência

de Luiz Inácio Lula da Silva foram todos instituídos efetivamente por atos

unilaterais: Bolsa Família (MP n. 132, de 20 outubro de 2003); Luz para Todos

(Decreto n. 4.873, de 11 novembro de 2003); Universidade para Todos–Pró-

Uni (MP n. 213, de 10 setembro de 2004); e Programa de Aceleração do

Crescimento–PAC (Decreto n. 6.025, de 22 janeiro de 2007) [. . .] (LASSANCE,
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2015, p. 10), grifo nosso.

2. A Lei 10.683/03

Dois aspectos importantes da Lei 10.683/2003 relacionados ao planejamento de uma

forma geral:(1) há nessa Lei algumas alterações em relação à Medida Provisória (MP) do

governo anterior que dizem respeito aos Ministérios, assuntos e medidas que diferen-

ciavam o Governo Lula do anterior (Cf. SILVA; BASTOS, 2003); mas há, também, uma

série de continuidades que foram mantidas da legislação anterior, dentre essas, juridi-

camente falando, estão a descentralização do planejamento, a estrutura regimental e

competências do MI, e a priorização dos planos e fundos regionais. (2) que, no Brasil, o

OT do espaço nacional foi atribuído de forma justaposta ao desenvolvimento regional e

a mesma Secretaria, que tradicionalmente cuidara do desenvolvimento regional e, a

partir de 2003, deveria cuidar de ambas as atribuições. Isso terá suas repercussões em

toda trajetória da PNOT e na integração das políticas federais de outros ministérios.

A respeito da Lei 10.683, há ainda duas ocorrências válidas de registro. Trata-se de duas

ocorrências que a antecedem - uma Medida Provisória e um Decreto - não mencionadas

e, por isso, menos conhecidas: uma é a justificativa oficial da MP 103/2003(SILVA;

BASTOS, 2003) por revelar, entre outras, conexões com a campanha eleitoral e os

rumos das intervenções naquele momento, bem como por explicitar algumas fontes de

inspiração de certas decisões tomadas; a outra, é o Decreto 4.649/03(BRASIL.Casa Civil,

2003a) por reforçar a prescrição do ordenamento territorial de forma mais precisa.

A Medida Provisória Nº 103, de 1º de janeiro de 2003 (BRASIL.Casa Civil, 2003d), quatro

meses depois, seria convertida na famosa Lei 10.683/03.51 Na Exposição de Motivos

dessa MP 103 - futura Lei nº 10.683 - encontra-se a descrição da razão para as alterações

sugeridas na estrutura do Poder Executivo. Essa razão conecta tais alterações: (a) a

promessas de campanha do futuro presidente; (b) à intenção de um planejamento

nacional integrado, estratégico e participativo, na forma de Fóruns e Conselhos e (c)

expõe, que apesar de não haver alterações prescritivas, quando comparada ao OT do

governo anterior, nota-se em outras passagens, a intenção de manter o planejamento

e gestão estratégicos em nível nacional, não só em termos de OT, mas das políticas

energética e de transporte, assim como a intenção de construir consensos. No item 4,

onde lê-se que:

4.a) a criação, na estrutura da Presidência da República, de órgãos essenciais,

de dois novos órgãos: a Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão

Estratégica, cujas competências envolverão as atualmente atribuídas à Se-

cretaria de Estado de Comunicação de Governo, agregando-se, ainda, as

competências relativas à formulação do planejamento estratégico nacio-

51 Posteriormente alterada inúmeras vezes; a última por Medida Provisória, poucos meses depois, convertida
na Lei nº 13.341, de 29 de setembro de 2016. Novamente, no tocante ao OT e ao Ministério da Integração
Nacional as prescrições mantêm-se inalteradas (vide (BRASIL.Casa Civil, 2016).
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nal [. . .]

4.d) São mantidas as vinculações dos Conselhos Nacional de Políticas Ener-

géticas e de Integração de Políticas de Transporte à Presidência da República.

Criam-se, porém, dois novos órgãos de consulta e assessoramento do Pre-

sidente da República [. . .] Trata-se de instituir, no Brasil, um órgão seme-

lhante ao que já existe e desenvolve, com êxito, em vários países, como

França, Espanha, Portugal, Holanda e outros, o papel de fórum para a

construção de consensos sobre questões relevantes para o desenvolvimento

econômico e social[. . .] (SILVA; BASTOS, 2003), grifos nossos.

3. Os prosseguimentos

No tocante ao planejamento nacional, a nosso ver, as prescrições integradoras e em

nível nacional da futura PNOT são relativizadas no momento em que o Artigo 43 52

da Constituição é referenciado na Minuta do Projeto de Lei da PNOT (MIRAGAYA;

SIGNORI, 2011); pois nele, prescreve-se que: para efeitos administrativos, a União

poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando seu

desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais.(BRASIL.CF88, 1988, Artigo 43).

O Artigo 23, por sua vez, trata da cooperação entre os entes federados, algo convergente

com as estratégias da PNOT, todavia, ele prescreve igualmente uma série de incentivos

regionais inclusive a isenção fiscal.53

4. Oscilações ou Múltiplas escalas ?

À Secretaria Executiva do Ministério da Integração Nacional (MI), segundo seu novo

Regimento de 2006, ano de divulgação da proposta da PNOT, teria a missão de “Ser

um agente indutor da inserção das regiões menos dinâmicas no contexto do desenvol-

vimento do País”.(BRASIL.MI-SE, 2010, p. 4). A predominância da PNDR e da escalas

regionais, sobretudo as sub-regionais é explicitada na passagem:

Prioritariamente, o Ministério da Integração Nacional tem por diretriz

maior de sua atuação a Política Nacional de Desenvolvimento Regional

(PNDR), instrumento que orienta os programas e as ações do MI e que foi

instituída pelo Decreto nº 6.047, de 22 de fevereiro de 2007. Nesse sentido, a

PNDR orienta a formulação e a implementação de grandes projetos estrutu-

rantes macrorregionais, por meio da articulação de relações federativas entre

os três entes de Governo Federal, Estadual e Municipal - e de participação

social ampla dos atores sub-regionais.(Op. Cit.) grifo nosso

52 O Art. 43 prescreve que “Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo
complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais”
(BRASIL.CF88, 1988, Artigo 43).

53 O Art. 23 fixa “normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional” (BRASIL.CF88, 1988,
Artigo 23). Crítica à premissa do “sujeito econômico racional” e seu uso na aplicação espacial da teoria geral
do equilíbrio econômico encontra-se em (BRANDÃO, 2016, p. 52-65).
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A adoção da PNDR como âncora das demais ações e programas daquele ministério

foi selada com o lançamento desta política no início de 2007. Essa função âncora,

agregadora da PNDR, já praticada desde 200454, em múltiplas escalas (ver Folder PNDR

70), a sua maneira, também na escala nacional seria, a nosso ver, o estopim para o

abandono da PNOT a partir de 2007.(Cf. BRASIL.MI-SDR, 2008, p. 34)

No entanto, quanto ao aspecto operacional - executivo da PNOT - o Decreto nº 4.649, de

27 de Março de 2003 (BRASIL.Casa Civil, 2003a) - representa o passo mais concreto sobre

a quem caberia a competência da execução de uma PNOT, desde 2003. Esse Decreto,

que prescrevia a Estrutura Regimental do Ministério da Integração Nacional, e atribuía

à Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Regional (SDR) do MI a competência de

estabelecer diretrizes que orientem as ações federais no campo do ordenamento territorial

do país, porém da mesma forma genérica e vaga que na Constituição e na Lei 10.863,

ou seja, sem prioridades.

Na bibliografia revisada, esse decreto também não foi citado como marco legal da PNOT.

A omissão talvez se justifique por tratar do regimento interno do Ministério. Todavia, é

um claro indício de que, no início de 2003, caminhava-se no sentido de uma alteração

no tocante às atribuições do Ministério da Integração Nacional. Legislação, no sentido

contrário, aparece logo em 2006, ano em que a PNOT é divulgada. Pouco tempo após

sua divulgação esse segundo decreto é revogado. Em 2010, 2011 e 2013, volta-se atrás,

o Decreto é revigorado, todavia destacando-se, crescentemente, o recorte regional e

a irrigação, fatos, que a nosso ver, podem ser indícios que retratavam as mudanças

de prioridade, não só no papel do ordenamento territorial no MI, mas também na

perspectiva do Palácio do Planalto. Essas respectivas alterações, no entanto, são indí-

cios, que necessitam ser contrapostos à pratica estatal. Nesse caso, essas alterações e

oscilantes de prioridades podem ser de fato constatadas nas áreas políticas e programas

que foram se tornando prioritárias para o MI, os quais receberam recursos e foram

implementadas de forma mais contundente pelo Governo Federal como um conjunto,

ao longo da década de 2003 a 2013. A PNOT e a PNDR são ótimos exemplos para análise

do jogo de forças e prioridades dentro do MI e dessas quando inseridas no Estado como

um todo.

54 (Cf. BRASIL.MI-SDR-Comissão Europeia, 2010a, p. 4-5). Veja Figura 51.
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5. A discrepância Prescrições-Concretização-Realização também no Regimento Interno

do MI

Por último, a histórica discrepância existente entre a legislação e seu cumprimento,que

no caso da PNOT se repete. Como apontado anteriormente (na seção 2.1.7), àquela

Legislação e aos dois últimos PlanosPlurianuais - nos quais ainda é prevista a integração

da PNOT com a PNDR e demais Planos e Programas do MI, assim como a integração

e o acompanhamento com as demais inciativas federais – soma-se o regulamento in-

terno do MI. Curiosamente, o MI e seu regulamento não mencionam a paralisação da

PNOT. Embora, no âmbito da estrutura regimental deste ministério, redefinida nos anos

pós-PNOT, alterada algumas vezes de 2006 até agora, ainda pode-se ler que uma PNOT

ainda é competência da Secretaria de Desenvolvimento Regional. Apesar das diversas

alterações nesse regimento, entre 2003 e 2016, a concomitância e a predominância

regional foram mantidas, como por exemplo, no capítulo I:

[. . .] CAPÍTULO I, DA CATEGORIA E FINALIDADE - Art. 1º

I - conduzir o processo de formulação, revisão, implementação, acompa-

nhamento e avaliação da PNDR e da política nacional de ordenamento

territorial;

II - promover a articulação de ações direcionadas à integração nacional, ao

desenvolvimento regional e à participação institucional do Ministério em ins-

tâncias representativas do desenvolvimento regional [. . .] (DOU, 29.07.2014,

Capítulo I, ANEXO IV, Artigo 1, grifo nosso.)

Sabidamente, a atribuição jurídica e o cumprimento de tal atribuição não são necessaria-

mente coincidentes no Brasil. Não se trata de uma questão de falta de legislação, de falta da

chamada institucionalidade. Esse descumprimento é somente a parte visível de problemas

e de causas que se encontram em outro lugar. Sem resolvê-los, focar na questão legislativa

ou institucional recairá nos mesmos erros pregressos, pois esse aparato jurídico converte-se

em uma construção fictícia, sem a base material e social para sustentá-lo. Entretanto, essa

construção ideológica de enfatizar a legislação, a institucionalidade, produz a ilusão de que

os problemas serão assim (com isso) resolvidos, deslocando-se os esforços e os recursos para

outro lugar, permitindo deixar intactas as reais causas dos problemas, ou seja, a reprodução

do status quo com aparência de mudança.55

A falta de legislação, seu não cumprimento, assim como a fragmentação e superposição

de intervenções estatais, não é fruto do acaso ou de determinado governo. Propomos a inter-

pretação de que tanto a desarticulação dos inúmeros planos e instrumentos, quanto a falta

de um planejamento integrado são efeitos de problemas estruturais - e não conjunturais. A

origem dos problemas socioespaciais brasileiros não está na falta de condições institucionais,

mas suas causas devem ser buscadas em outros “lugares”; especialmente em remanescentes

55 Apoiado em Csaba Deák, aulas presenciais.
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históricos determinantes da sociedade brasileira. Essa que para se reproduzir, bloqueia se-

cularmente a integração do planejamento, assim como bloqueia o desenvolvimento pleno

do país. Bloqueia, não por omissão, por falta de recursos ou de legislação, mas por que essa

é a lógica de sua reprodução. Lógica herdada do status de Colônia, que não foi superada

pois manteve sua base material que tem como mecanismo basilar impedir ou entravar, de

inúmeros modos e formas, a acumulação do excedente de capital aqui produzido e seu

reinvestimento no país; o que Csaba Deák denominou “acumulação entravada” 56. Para um

exemplo atual, a recém- aprovada PEC 55 57 pode ser entendida como a “institucionalização

do não-investimento” 58. vale dizer do próprio entravamento, agora explícito e institucio-

nalizado. Em outras palavras, as medidas e leis que declaram almejar o desenvolvimento

serão letras mortas, restarão aquelas que retiram as poucas conquistas da última década para

a melhoria da qualidade de vida e aquelas que irão aprofundar os históricos problemas e

antagonismos característicos do status-quo brasileiro.

3.5 Uma nova forma de atuação no espaço - Um novo
Ideário Territorial ?

Embora a abordagem e as intervenções estatais denominadas territoriais correspondam a

um modelo de planejamento ainda em construção, após mais de uma década de adoção no

Brasil ele já oferece uma série de elementos, que chamaram nossa atenção. Haveria, no nosso

entender, fortes indícios - uma série de preceitos, princípios, recortes espaciais, metodologias

e linguajar utilizado - de que a referida prática seja tributária do paradigma empírico e

ideológico neoliberal. Anverso às aparências, esse novo modo de planejar e intervir no espaço

não subsidiaria as mudanças que enuncia. Portanto, não aliviaria os problemas sociais e

espaciais constatados, mas favoreceria o mascaramento dos conflitos socioeconômicos.

A característica fundamental da prática referida é a de ter como protagonista o território,

ou melhor, o que se entende por território. Há, de fato, diversas conceituações do termo, mas

todas partilham de uma leitura segmentada do espaço, dividindo-o em inúmeros segmentos

pontuais, avulsos e desconectados. Leitura que, convertida em terminologias, metodolo-

gias, princípios e valores - e seus respectivos embasamentos ideológicos - funciona como

facilitadora da liberação das práticas de mercado de qualquer constrição de ordem social.

Nesse sentido, não passaria de um falso-novo. Por meio da eliminação das hierarquias de

56 (DEÁK, 2016, Parte II).
57 PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 55/2015, aprovada em dezembro de 2016, posterior Emenda

Constitucional nº 95 de 15/12/2016. Apelidada de “PEC do Teto dos gastos públicos“, institui o Novo Regime
Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, que vigorará por 20 exercícios
financeiros, fixando limites para as despesas primárias de cada um dos três Poderes, do Ministério Público
da União e da Defensoria Pública da União (Cf. Diário Oficial da União de 16/12/2016, p. 2, col. 2). Um novo
regime fiscal que não é tão novo, pois é muito próximo aquele imposto por contrato com o Fundo Monetário
Internacional - FMI, em 1992.

58 Expressão utilizada por Luiz F. Maia Brandão, em conversa informal.



3.5. Uma nova forma de atuação no espaço - Um novo Ideário Territorial ? 219

aproximação a seus objetos de trabalho, obtém o mesmo efeito esterilizador das alternativas

excludentes entre o geral e o singular: o abafamento de qualquer condição de acolhimento da

tensão que os une. É o aspecto ideológico desse modelo de entendimento 59 e de intervenção

no espaço que tematizamos este tópico.

Partindo das palavras de Marilena Chauí ao chamar a atenção para a suposição de que

ideologia seja qualquer conjunto encadeado de ideias. “Ao contrário: ideologia é um ideário

histórico60, social e político que oculta a realidade e esse ocultamento é uma forma de

assegurar e manter a exploração econômica, a desigualdade social e a dominação política

(...)“(CHAUI, 1980(2008), p. 1). E que:

Ideologia é um conjunto lógico, sistemático e corrente de representações (ideias

e valores) e de normas (de conduta) que indicam e prescrevem aos membros de

uma sociedade o que devem pensar e como devem pensar, o que devem valorizar

e como devem valorizar (...) o que devem fazer e como devem fazer.” (CHAUI,

2014, p. 53)

E prosseguimos com seus apontamentos, ao destacar o lugar e tempo do qual se fala,

aborda a já naturalizada ênfase dada aos chamados “3 i’s” – Interdisciplinaridade, Inovação e

Internacionalização – como novos orientadores, operadores e quantificadores de inúmeros

aspectos do processo social (Op. Cit.). Parafraseando-a: não é à toa que mencionamos esses

“3 i’s”, é porque eles estão presentes na legitimação das novas abordagens e correspondentes

novas políticas em curso no Brasil pós-2003. Trata-se, portanto, de algo merecedor de refle-

xão, especialmente devido ao alto grau de consenso e de fascínio que o cercaram desde os

primórdios, e que segue majoritariamente inconteste.

Sobre o fascínio, a problemática dessa escala e o debate escalar, retornamos a 2004.

Retomamos as palavras de Carlos Antônio Brandão em artigo que tematiza criticamente as

novas abordagens:

O texto parte da constatação do ressurgimento das questões atinentes ao terri-

tório na atualidade, apontando sérias distorções nas novas abordagens. Discute

como as mesmas padecem, em sua maioria, de um localismo exagerado, e procura

resgatar algumas questões do debate estrutural sobre o processo de desenvolvi-

mento, sugerindo alguns elementos para uma abordagem alternativa para países

subdesenvolvidos como o Brasil.

[. . .] Há, em todo o mundo, um entusiasmo arrebatador neste momento pelas

questões atinentes ao território. Nem mesmo no auge do debate sobre o desen-

volvimento nacional na década de 50, dos desequilíbrios regionais na década

59 Da sociedade, do espaço e de desenvolvimento.
60 Deák subdivide historicamente a ideologia em suas formas e correlaciona as formas ideológicas - liberalismo,

socialdemocracia e neoliberalismo - aos respectivos estágios de desenvolvimento do capitalismo. Ver (DEÁK,
2016, Cap. 4).



220 Capítulo 3. Interconexões, Críticas e Reflexões

de 60, ou da “questão urbana” nos anos 70 e 80 viveu-se tamanho fascínio e

exaltação por tal problemática. Infelizmente, de forma paralela à reassunção de

sua merecida posição teórica e política, as “questões socioespaciais” vêm sendo

vulgarizadas e reduzidas, neste contexto de verdadeiro deslumbramento em que

parece que “tudo se tornou territorial” [. . .] (BRANDÃO, 2004, resumo; p. 58)

Relembra Brandão, nesse artigo, que uma escala de análise é uma abstração (Op. Cit., p. 61).

Como a entendemos uma construção teórica e ideológica que confere uma visão peculiar a

um objeto, óculos por cujas lentes se observa o espaço existente, sob aquele determinado

recorte e a partir dele se projeta o que se deseja. Essas lentes podem funcionar como uma lupa,

mas também como uma viseira. Uma escala determina – delimita – o que será visto, ou seja, o

que será visível, mas ela torna o restante invisível. O ideário territorial seleciona como recorte -

os territórios - e com isso legitima, e mesmo exalta unicamente esse recorte picotado e avulso

de um todo socioeconômico único. Ele é tanto mais problemático, quanto mais se tende a

privilegiar escalas microrregionais, ou recortes territoriais pontuais descomprometidos com

o funcionamento do todo, sejam com níveis já convencionados de abordagens, sejam com

enfoques específicos guiados por algum critério setorial consagrado.61

É nesse sentido que vai nossa crítica. Também, a preocupação com a ênfase exacerbada,

na atualidade e nas dinâmicas atuais, aos traços recém-adquiridos do planejamento, a sua

legitimação tranquila e às microescalas pontuais e desconexas que dele emergiram, orien-

tados unicamente a partir de suas especificidades, sua singularidade, sua pluralidade e sua

diversidade ou de seu potencial; das potencialidades que esses locais tem, os quais devem ser

fortalecidos, promovidos pelo Estado. Relembrando aula magna de Marilena Chauí, como

a entendemos: ao distinguir uma instituição de uma organização, ela pontua que: “se a pri-

meira questiona, a segunda toma a realidade como um fato dado, um dado bruto [. . .]”. E

que “seguindo o sistema universal de equivalências, seu alvo não é questionar, mas vencer

a competição com seus supostos equivalentes [. . .] a administração de todos os fenômenos

sociais segue os mesmos princípios de uma organização empresarial e essa tem a particulari-

dade como referência [. . .] seguem objetivos particulares [. . .] olham para si mesmas [. . .] e são

balizadas por estratégias – de gestão, planejamento, provisão, controle, e êxito”. (CHAUI, 2014,

min. 25-30). Neste contexto, nos salta à vista a ênfase dada à gestão e à institucionalidade

como coordenadas do planejamento atual.

Da mesma maneira pode ser vista a especialização da racionalidade do pensamento,

do planejamento expressa nas novas técnicas, tipologias, metodologias. As valorização das

singularidades, sobretudo a ênfase na particularidade do local e do momento atual, ou seja

61 A título de exemplo: no Brasil, o âmbito nacional ou continental raramente foi objeto de reflexão no
campo do planejamento. Na revisão dos procedimentos que marcou a virada do século XX ao XXI, essas
escalas aparecem, mas são referências apenas do ponto de vista administrativo, orçamentário e retórico.
Na perspectiva estatal, as políticas concretas referentes ao espaço privilegiam os recortes ad hoc, ditados
pelas respectivas utilidades, definidas caso a caso, com a ausência de maior preocupação com a relação ou
interconexão entre os mesmos e desses com todo social, espacial, etc.
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de determinado local ou grupo social neste momento, recortado no agora; o que é bastante

efetivo do ponto de vista ideológico. A contemporânea ênfase no momento atual, no presente,

coloca-o no centro dos estudos, dos diagnósticos e das prospecções de futuro 62 sem um/seu

contexto histórico temporal e social, no qual esse se insere e o qual o antecede. Esse presente

é atrelado a uma visão de futuro longínquo vago e abstrato como o desenvolvimento ou as

gerações futuras. Desconectado de um passado e de um futuro como caminho concreto que

possa estar descolado do momento presente. Tal visão de mundo, da sociedade e do espaço

implica sérias restrições, pois se fica necessariamente circunscrito ao âmbito do presente.

Emília Viotti, historiadora, ao ser perguntada sobre a importância da história, fez a se-

guinte analogia: “um povo sem História é como um homem sem memória. É a partir das

experiências passadas que nos situamos no presente e planejamos o futuro [. . .] Uma pessoa

que sofre de amnésia, não sabe de onde vem, nem para onde vai.” (COSTA, 1982, p. 11)

É seguindo essa mesma linha analítica que gostaríamos de apontar, também, para a im-

portância da conexão entre as partes de um mesmo espaço. É evidente que as especificidades,

as particularidades de cada território, de cada região, de cada localidade existem. Sim, elas

constituem traços que muitas vezes não são captáveis por escalas maiores. Mas a riqueza

de dados sempre precisa ser reinterpretada para que possa alcançar outros patamares de

apreensão. Focar unicamente as particularidades de um espaço, e crer que de sua junção

possa resultar uma nova unidade compreensível ou um todo, um país desenvolvido, não faz

sentido. Ou melhor, faz todo sentido do ponto de vista ideológico, pois ao atrair todas as

atenções para pontos avulsos no mapa, com todas as suas inúmeras especificidades, que se

escalonam exponencialmente dependendo do zoom e do foco que se usa, perde-se a noção de

tempo, de espaço e de sociedade. É nesse sentido e nesse contexto histórico que entendemos

o processo de ressignificação pelo qual passou o conceito de território, no âmbito das ciências

sociais, sobretudo na área da Geografia. Dela se fez emergir um novo conceito de espaço, de

acordo com a visão de mundo contemporânea à qual pertence: específico e flexível. Alusivo à

pluralidade, à identidade, à especificidade de cada uma das suas infinitas unidades existentes

e a serem criadas. Do ponto de vista operacional, sua adoção pelo Estado permitiu recortes

muito mais flexíveis e legitimou intervenções pontuais, locais.

Todo esse conjunto conflui para uma enorme desconexão e fragmentação, para uma

imensidão de pormenores, sem que esses estejam situados em seu contexto ou sem que

62 Exemplos dessas visões e dessa leitura aprisionadas ao existente, às tendências atuais concretizadas em “ce-
nários tendenciais e desejáveis” ou “cenários prospectivos”, atrelados às respectivas prioridades estratégicas
e carteiras de investimento ou agendas do futuro são encontráveis na PNOT (2006)(BRASIL.MI-SDR, 2006c,
p. 77), no Plano Brasil em Três Tempos (2004-2010)(Brasil.NAE, 2004), no Plano Brasil 2020 (1998-2004) (BRA-
SIL.SAE, 1998) e Brasil 2022 (BRASIL.SAE, 2010) e no Estudo da Dimensão Territorial do Planejamento
(2008)(BRASIL.MPOG-CGEE, 2008). Esse modelo de prospecção no planejamento estatal, enunciado de
longo prazo, foi adotado no Brasil pelo Governo de FHC, no final da década de 1990, quando apresentaram-
nos - a partir das tendências existentes - três cenários de futuro para o Brasil (Plano Brasil2020). Estes
cenários e essa metodologia foram atualizados no Governo Lula em 2004 com horizontes temporais até a
comemoração do bicentenário da Independência do Brasil.
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haja algum outro processo maior ou sociedade ou base material ao qual pertença. São as

especificidades, as particularidades e as potencialidades que contam, nelas investe-se enorme

esforço teórico e empírico e para elas convergem as energias. O restante é generalizado,

incontornável e indiferenciado: a globalização, a reforma do Estado. Tem-se, portanto, um mix

fascinantemente persuasivo composto de dois polos: o mini-micro e o universal. O primeiro

consensual de pronto e extremamente diferenciado, o segundo imperativo e indiferenciado.

Ambos incontestáveis. O prisma econômico e competitivo, concorrencial não só passou ileso,

mas passou a ser argumento legitimativo explícito. A explicação está dada. É plausível, é

lógica, portanto, não é questionada. É aceita como um dado de fato.

Para nós, a plausibilidade foi mais bem colocada por Tânia Bacelar em 2007, em entrevista

intitulada: “Um novo modelo de desenvolvimento”. A guisa de conclusão e reflexão colocamos

um excerto da entrevista. Também porque ela toca em um ponto, ou melhor, nessa especifici-

dade, um paradoxo que constatamos nesse novo modelo de planejamento: de um lado tem-se

a valorização do particular, do específico, do endógeno do Brasil, do outro se tem que essa

visão de mundo é uma tendência de consenso mundial. Ou seja, trata-se de um processo que

pouco se desenrola e se consolida no planejamento de vários países na atualidade, modelo

que o Brasil incorporou com enorme vigor e convicção. Ficam as perguntas: Por quê? Estamos

realmente indo para onde pensamos que estamos indo?
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Figura 59 – Entrevista com Tânia Bacelar, 2007 - parte. Fonte: MI-IICA Revista Espaço Regional, N. 2,
dez. 2007, p. 21 (BACELAR, 2007a)
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Considerações Finais
Ao longo dos capítulos, fizemos um registro da PNOT, de seu percurso, de suas especificidades

e também das dificuldades intrínsecas e extrínsecas que enfrentou as quais moldaram sua tra-

jetória e seu conteúdo. Procuramos expor a PNOT como parte de um processo. Um processo

maior imerso em um momento singular da história do país, assim como seu diálogo com

as discussões e tendências internacionais. Procuramos enfatizar e explicitar o contexto no

qual ela surgiu, por que e como ela surgiu; o porquê de ter sido abandonada. Analogamente,

expomos outras políticas e ocorrências concomitantes à PNOT, imbricadas a ela e, igualmente,

constituintes na tessitura daquele momento.

No interior da PNOT e em sua trajetória, a investigação apontou dois vetores de reflexão

sobre o planejamento do Brasil e no Brasil: um que diz respeito ao campo científico do

planejamento urbano, regional, nacional e supranacional; o outro, ao campo político no

tocante ao funcionamento do Estado brasileiro e sua relação com o planejamento63.

A arqueologia da PNOT revelou dois momentos distintos ao longo de sua trajetória:

• O momento inicial nos primeiros anos do Governo Lula (2003 e 2004), aqui entendido

como ponto querendo sair da curva, no qual houve no intramuros (intragoverno) o

embate sobre os rumos do país. Destaca-se por uma porção de condições favoráveis

para mudar o Brasil. Uma renovação no modo de planejar e intervir estatal sobre o

espaço, assim como pela expectativa, pelo entusiasmo e pelas perspectivas de estar-

se diante do momento e da possibilidade para tal feito. Mas revelou também que

havia uma série de condições e forças (majoritárias) agindo no sentido oposto; e que o

discurso oficial ocultava tal tensão (Abordado no Capítulo 1);

• E um momento posterior no qual as condições favoráveis se esvaiam, até culmina-

rem com a invalidação da tentativa de emplacar a PNOT no Brasil (2009). No final do

primeiro mandato Lula o quadro das forças sociais já estava bem diferente dos anos

iniciais, fragilizada. No segundo mandato, as condições iniciais já davam claros sinais

de terem se esvaído, o rumo do país retomara seu curso tradicional. No período tempo-

ral entre eles, cerca de seis anos, acompanha-se o arrefecimento contínuo das forças.

Sucessivamente das forças, dos esforços, dos recursos e das condições para a mudança

esperada (e enunciada) alguns anos antes (Abordado nos Capítulos 2 e 3).

Defendemos que apesar das aparências terem parecido favoráveis – o exame sistemático

dos dados levantados e o distanciamento temporal de mais de dez anos, que nos permitiu

incluir na análise algumas intervenções posteriores (pós-PNOT) além das que lhe foram

contemporâneas – a experiência de implementação da PNOT estava fadada ao fracasso.

Diante da constelação das forças sociais operantes, do contexto em que estava inserida,

63 Apoiado em Klara K. Mori, no âmbito das orientações na fase de elaboração da tese.
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impregnado de remanescentes dos períodos e governos anteriores, postergada para o futuro,

tocada de forma tão subordinada, concorrendo com outras políticas nacionais, suas chances

de concretização foram mínimas, para não dizer nulas. De fato, as forças pela manutenção do

status quo, já presentes no momento de seu surgimento, foram se avolumando com o passar

dos anos. Com isso, as condições a favor de uma pnot só foram piorando; dando indícios

cada vez mais visíveis a partir de 2007, até chegar à clareza total de seu abandono em 2009.

A chance de “uma mudança para outro Brasil”, apesar de minoritária e emoldurada no

âmbito de reformas no interior do sistema capitalista em seu estágio atual, ocorreu. Tanto que

houve um embate velado e restrito ao espectro intragovernamental. Tal embate expressou-

se, entre outros, nos embates técnico-orçamentários no âmbito do PPA (2004-2007) e nas

diferentes intervenções e planos propostos 64. Já as chances da PNOT, pelas razões expostas,

foram ainda menores.

No caso da PNOT, mesmo nos primeiros anos, as forças a seu favor eram mais ínfimas

que de outras intervenções propostas que também tentavam se diferenciar ou romper com o

planejamento chamado tradicional no Brasil. Fazendo um exercício de reflexão sobre quem

teria, ou poderia ter tido, condição de engendrar a PNOT, naquela época, não obtemos

uma resposta convincente. Sob essa perspectiva, a necessária frustração de uma política da

envergadura da PNOT, mesmo que pensada para ser construída paulatinamente, dentro do

possível, tornou-se cada vez mais clara diante dos obstáculos que estavam colocados desde

seu nascedouro e que foram se multiplicando com o passar dos anos. Obstáculos esses que

acabaram atingindo outras propostas inovadoras, ao ponto de acabar chegando a um grau de

retorno à normalidade, à ’ordem brasileira’, tal como se apresenta atualmente.

A tentativa da PNOT tocada por um grupo de então funcionários da Secretaria de Políticas

de Desenvolvimento Regional no Ministério da Integração Nacional, que recebeu apoio da

academia nacional, e a princípio conseguiu simpatia e adesão em parte dos ministérios e do

governo federal - mas que com o cerco de outras prioridades em suas respectivas pastas e

pautas; e sobretudo, com o peso dos interesses hegemônicos, ou seja, das setoriais sobre as

demais, resolvidas como tradicionalmente - , tal apoio foi minguando e, nesse contexto, a

PNOT permaneceu restrita a um seleto grupo do corpo social.

Na investigação do planejamento que lhe foi contemporâneo, explicitamos ocorrências e

fatores - destacando a predominância das políticas e programas regionais - no próprio MI

e na Câmara interministerial 65 que auxiliam no entendimento de sua não implementação.

A não divulgação da existência dessa Câmara e suas atividades, instância que deveria for-

mular Políticas de Integração Nacional - cujas ações foram, até onde pudemos investigar

unicamente regionais e sub-regionais, não chegando nem mesmo a mencionar a PNOT-

revelam quão pequena era sua consideração no âmbito federal. Revelaram, por outro lado,

64 Mencionados nos Capítulos 1, Tópicos 1.1.2 e 1.1.3; Capítulo 2, Tópico 2.1.7.
65 Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, Tópico 3.3.
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qual era o entendimento de integração nacional ali predominante. Explicitamos que as ações,

respectivas leituras e recortes espaciais concomitantes à PNOT, não interagiram com ela. Não

lhe serviram como complemento, mas conformaram forças que lhe eram contraditórias 66.

No conjunto do Governo Federal, e mesmo do Ministério da Integração Nacional (MI) a PNOT

foi um objeto a parte, tratado isoladamente. Apontamos imbricações, decisões, posturas e

opções no interior do MI e instâncias interministeriais, que interagiam dialeticamente com

a PNOT e repercutiam em sua trajetória e no planejamento do Brasil como um todo e que

prosseguem no pós-PNOT até os dias atuais. São indícios sintomáticos de contradições e de

continuidades que devem ser considerados estruturais, portanto alvos de reflexão.

Ressaltamos que os motivos para o desenvolvimento nacional foram orientados primor-

dialmente através da integração ao mercado (nacional e internacional), ou seja, visto pelo

prisma da competitividade comercial 67. Esse seria o lado - e o sustentáculo - anverso de

um crescimento sustentável, justo e solidário, igualmente enunciado. Pois para sustentar o

crescimento e o grau de competitividade almejados, a subida no ranking econômico mundial,

mais que reiterar o agrarismo e o extrativismo mineral para exportação, seria necessária a

amplificação desses setores e, portanto, dos subsídios do Estado aos mesmos. Destacamos

que alguns interesses foram excluídos do pacto social, pois permaneceram no plano do enun-

ciado: o subsídio ao setor industrial e as reformas fundiária, agrária e previdenciária. Com

isso, nem os antagonismos nele implícitos - os conflitos de interesse ali envolvidos vieram à

tona-, nem houve um confrontação com a ordem predominante.

Olhando retrospectivamente, os conflitos de interesse estiveram muito mais visíveis du-

rante a campanha presidencial. De algum jeito, subitamente, eles se acomodam no interior

do aparato estatal. Obtém-se um compromisso intragoverno, um “pacto social”. Com ele,

a nosso ver, as forças pelas reformas mais radicais perdem terreno. Luta-se, negocia-se e

conseguem-se alguns nichos que, para o tão pouco que se tinha, já foram muitos. Essa combi-

nação, no entanto, duraria pouco, pois a conjuntura econômica favorável dos primeiros anos

não perduraria por muito tempo. Por um tempo, o pacto parecia agradar a todos os espectros

sociais, parecia ser um “Brasil de Todos”. No subterrâneo, as condições que garantiam o

funcionamento do Brasil tão desigual, travado em uma oposição entre o desenvolvimento

pleno e o meio caminho, que não é nem tão atrasado, nem desenvolvido, permaneceram 68.

As propostas de integração e articulação do planejamento na escala nacional e supra-

nacional, somadas à transversalidade nas decisões não encontrariam as condições para se

desenvolver. A adesão aos princípios e procedimentos europeus, o necessário apoio político

e suporte financeiro esbarrariam em limites materiais e sociais bastante concretos - heranças

do Brasil Colonial como a estrutura fundiária, a base econômica agrária e mineral voltada

66 Capítulo 2, Tópico 2.1.7 e Capítulo 3, Tópicos 3.2 e 3.3.
67 Capítulo 1, Tópico 1.
68 A lógica do crescimento stop-and-go mencionada por Galvão (GALVÃO, 2010), toca no cerne da teoria de

Deák (DEÁK, 1989),(DEÁK, 2016).
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para o exterior, o localismo, a lógica de funcionamento fragmentado e clientelista do aparato

estatal, a maioria conservadora do Congresso, as alianças de campanha, enfim o descaso

pelo planejamento, sobretudo a longo prazo e sistêmico -, incompatível com os interesses

dominantes na reprodução social brasileira. Seu sentido seria teoricamente impregnado

pelo regionalismo, as contradições e conflitos não seriam tematizados, sua implementação

esbarraria no conservadorismo. A trajetória da PNOT, da PNDR e outras divergentes do status

quo, testemunham a primazia das forças do conservadorismo, a despeito do desejo de muitos

por uma mudança e do esforço empreendido por esses. Adicionalmente, o Mercosul, mesmo

sendo apenas um mercado comum, lida até hoje por sua consolidação; e a intenção de

consolidá-lo, capitaneada pelo Brasil naquele momento, não era tão vigorosa quanto parecia.

No Brasil, o OT também não encontraria uma estrutura socioeconômica que o desejasse.

Aqui, tais ideias e esse modelo de ordenamento do espaço findaram, assim, defendidos por

um grupo de acadêmicos e funcionários da SDR/MI que dependiam do apoio e de condições

que não estavam presentes.

Ordenamento aponta para ordem. A PNOT se posicionava em relação a uma desordem: o

ordenamento territorial seria a contrafigura dessa desordem. No entanto, como entendemos,

não havia desordem. Havia, sim (e há ainda), uma ordem – aquela delineada pela reprodução

da sociedade de elite. Certamente essa não é a melhor ordem para a maioria dos brasileiros,

nem a única possível, mas ela tem sua razão (histórica) de ser. No caso do Brasil, a elite domi-

nante soube manter sua supremacia através de cinco séculos. Soube inventar e sobretudo,

articular-se para instaurar diversos mecanismos para modificar, travar, interromper, enfim

invalidar as manifestações que colocavam sua existência e seu prosseguimento, em risco.

Tanto em termos de legislação, quanto em termos de planejamento 69. Exemplos do primeiro

caso seriam o teor da Consituição de 1924 70; a proposta inicial e o resultado do Estatuto

da Terra (1964) 71. Exemplos notórios do segundo seriam o II PND (1974) e sua interrupção

poucos anos depois; e mais recentemente, a PNOT, o desinteresse pela mesma e o confisco

do Projeto de Lei que a ela se vinculava, mesmo tratando-se de uma tentativa de alteração

tocada por uma minoria.

Como formulada a PNOT pressupunha, também, equilíbrio 72 e desequilíbrio econômico

e social entre as regiões. Parte do pressuposto que os desequilíbrios espaciais, uma vez

corrigidos, resultariam na redução dos conflitos sociais. De fato, é o contrário. O embate das

forças sociais não se resolve no espaço, nem no planejamento, nem na legislação, se para

eles não há uma base de sustentação econômica e social 73. A falta de legislação, seu não

cumprimento, assim como a fragmentação e a superposição de intervenções, não é fruto do

69 Legado de Csaba Deák, aulas presenciais.
70 Ver Emilia Viotti (COSTA, 1981)(COSTA, 1982).
71 A esse repeito, ver A Questão Agrária no Brasil V. A classe dominante agrária. Natureza e comportamento.1964-

1980 (MENDONÇA, 2013).
72 Noção advinda da economia clássica, entendida como ideológica (apoiado em Deák, aulas presenciais).
73 Legado de Csaba Deák, aulas presenciais.
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acaso ou de determinado governo. Propomos a interpretação de que tanto a desarticulação

dos inúmeros planos e instrumentos, quanto a falta de um planejamento integrado são

efeitos de problemas estruturais - e não conjunturais. A origem dos problemas socioespaciais

brasileiros não está na falta de condições institucionais. Suas causas devem ser buscadas

em outros “lugares”; a nosso ver, em remanescentes históricos determinantes da sociedade

brasileira e de sua reprodução.

Nesse sentido, a tentativa da PNOT, seja por sua complexidade, seja pela abrangência de

entes, temáticas e escalas; seja pela intenção antifragmentação das ações estatais; seja pelo

longo prazo embutido na proposta da PNOT, ia (todos esses propósitos iam) na contramão

dos interesses (pre)dominantes, assim como ia na contramão do modus operandi do aparelho

estatal (que dá esteio aos primeiros) 74. Por isso, entendemos que a maioria ou não a entendia,

ou sentia-se incomodada, ou não a desejava, pois a PNOT, em sua essência, confrontava

não só com o andamento usual da máquina estatal, mas a complexificava e, sobretudo,

a contradizia. Mesmo que de forma incipiente, a PNOT propunha alterar, no mínimo, o

funcionamento dessa máquina no tocante a duas de suas lógicas: (1) a da fragmentação

das intervenções estatais - nas três esferas administrativas- e respectivos cargos e recursos

alocados e, (2) a lógica do imediatismo, das próximas eleições, do pagamento ou do ganho

de favores. Ganhos concretos no tempo presente. Sua proposta era incongruente com o

“estado se ser” do planejamento e do funcionamento da chamada máquina estatal brasileira.

Supomos que, ao menos em pauta, o teor desse confronto e de sua resultante provável era

consciente, e, também, tenha contribuído para decisão de implementá-la em um segundo

momento, e ir tentando o possível.

Contribuía para a complexidade da tentativa da PNOT a falta de experiência com muitas

de suas temáticas. Na prática, necessitava-se tempo para formulá-las, amarrá-las e concretizá-

las; e optou-se por fazê-lo de forma paralela e a longo prazo. Nesse sentido, a experiência de

incorporar a tomada de decisões no planejamento - chamada de transversalidade da gestão -

dificultava ainda mais a empreitada. A tentativa experienciada por outras políticas como o

Plano da Amazônia Sustentável, os Territórios da Cidadania e os Arranjos Produtivos Locais,

abriram uma trincheira. Não por acaso seus resultados ainda estejam longe do concebido, do

esperado, mas elas demarcaram obstáculos concretos e com isso revelaram o quanto se tem a

caminhar e construir nesse sentido.

A face dramática da situação é que forças conservadoras sufocaram e invalidaram as

tentativas divergentes do status quo, permitindo somente as mais moderadas, mesmo no

momento em que se tinha mais força, mais condições favoráveis para mudanças mais pro-

fundas. Se considerarmos o momento atual, no qual qualquer perspectiva de reformas como

aquelas está privada de quaisquer pré-condições no âmbito estatal, pois ali, as condições

claramente maioritárias estão agora, novamente, hegemônicas em favor da continuidade -

74 Idem.
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não mera continuidade - , mas continuidade agravada, pois as reformas são de desmonte.

Por sua complexidade e abrangência, as condições materiais e sociais que requerem a

implementação de uma PNOT, ou melhor, da chance de iniciar os processos e apontar para

um movimento de transformação no planejamento que ela propõe, a nosso ver, envolvem

uma série de questões ainda sem solução e de condições que ainda devem ser criadas.

Pressupõe outra sociedade, na qual o trato do planejamento pelo Estado seja outro; na

qual os interesses hegemônicos sejam outros e os mecanismos de poder entre os espectros

sociais possuam outra constelação Uma sociedade onde os remanescentes históricos - que

sustentam a constelação de subordinação ao imediatismo, ao clientelismo eleitoral e afins -

estejam em outros patamares. A PNOT, ainda que fadada ao insucesso pelas razões expostas,

animava-se por um princípio contrário à constelação das forças vigentes. Por isso, a nosso

ver, teve tão pouca adesão. Por isso, desapareceu no interior do primeiro escalão sem causar

maiores questionamentos. Por isso foi abandonada e assim permanece até hoje. Por isso, ela

é um objeto de debate e reflexão tão singular.

Nesse sentido, a tentativa da PNOT e a investigação do contexto no qual surgiu foi muito

reveladora. As dificuldades que a PNOT encontrou em sua trajetória revelam entraves bas-

tante concretos, seja no sentido teórico; seja na integração do planejamento; seja no sentido

da não-explicitação dos problemas e antagonismos existentes na sociedade brasileira. Revela-

ram quantas pedras ainda estão no caminho, quanto ainda há a fazer e enfrentar, para que

realmente seja possível avançar.

Reveladoras também foram as dificuldades intrínsecas à PNOT. O que ela propunha não

foi colocado com muita clareza, pois se começou do zero e seu escopo, sua forma ainda

estavam em fase de construção quando foi interrompida. Enfim, as questões levantadas e

os problemas os quais a PNOT queria combater continuam, persistem ainda hoje. Também,

nesse sentido, ainda há todo um caminho a percorrer. Como parte possível, na construção

desse caminho, elencamos a seguir algumas das questões que, a nosso ver, deveriam ser

consideradas em um debate sobre a PNOT:

• A quem interessa o OT?

• Qual seria um OT desejável? Para quem?

• O que está por trás do ordenamento?

• O que se quer atingir com uma PNOT?75 Sob qual ótica?

• Em que sentido apontam as diretrizes/intervenções para eliminação ou manutenção

dos entraves ao desenvolvimento pleno (curto, médio e longo prazo) (Cf. Csaba Deák,

observações da arguição.)

75 “Para que ordenar?” (Anais da Oficina de Debate (BRASIL.MI-SDR, 2004b, p. 71).
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• Quem ganha com sua implementação? E com sua não implementação? (idem)

• As noções de ordem/desordem 76 - O que fundamenta a intenção de ordem? Qual

ordem?

• “O que ordenar?” (Anais da Oficina de Debate (BRASIL.MI-SDR, 2004b, p. 71)

• “Uma política de OT é capaz de pacificar as tensões expressas no território?” (Cf. NETO,

2016, slide 11)

• Quais conflitos/contradições envolve? Qual a postura: enfrentamento ou conciliação? É

possível conciliá-los – Sob qual ótica? “Como arbitrá-los?” (Cf. (GALVÃO, [30 set. 2016])

• “Isso poderia ser inscrito em uma legislação?” (Klara K. Mori, reflexões no âmbito das

orientações.)

Acreditamos que a procura das respostas a tais questões permitiria encaminhar aprofun-

damentos no exame, no entendimento e no trato da organização do espaço brasileiro.

76 Derivada da reflexão sobre o termo Ordenamento apontada por Karina O. Leitão, em conversa informal.
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APÊNDICE A
Complementos à Contextualização



A.1 Exemplos de Conceitos e Instrumentos de OT em vá-rios países

Figura 60 – Quadro conceitos de ordenamento territorial em alguns países (1950-2001). Fonte:
CABEZA, 2002.(CABEZA, 2002)



Figura 61 – Quadro conceitos de ordenamento territorial em alguns países sul-americanos.
Fonte: CABEZA, 2002.(CABEZA, 2002)



Figura 62 – Quadro intervenções ordenamento territorial e sua escala de atuação em alguns
países sul-americanos. Fonte: CABEZA, 2002.(CABEZA, 2002)



A.2 União Europeia - Referência Internacional em Planeja-mento Espacial

Figura 63 – Sob o Lema: ’Inspiring Non-EU-Members’, a União Europeia opera Projetos de
Cooperação Técnica em Planejamento Espacial com vários países, dentre eles
o Brasil. Fonte: <http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/
international/brazil/>

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/international/brazil/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/international/brazil/


A.3 Descrição do Projeto EuroBrasil 2000 - Cooperaçãoem Planejamento e Gestão Territorial

Figura 64 – Projeto EuroBrasil 2000 - Projeto de Cooperação União Europeia-Ministério do
Planejamento em 2007. Ver Seção 2.1, Figura 32.Fonte: (BRASIL.MPOG, 2007a,
p.11)



A.4 Agenda de Cooperação Brasil - União Europeia em De-senvolvimento Regional 2009-2015

Figura 65 – Agenda em 2009. Anos 2010 e 2011, ver página seguinte. Fonte: União Europeia,
2011, p.10. (UE, 2011)



Figura 66 – Agenda em 2010 e 2011. Fonte: União Europeia, 2011, p.11 (UE, 2011)



Figura 67 – Agenda da Cooperação Brasil-União Europeia em Políticas Regionais - As priori-
dades para 2012-2015. Fonte: União Europeia, 2011, p.9 (UE, 2011)



A.5 Exemplo de Imbricação no Planejamento brasileiro esul-americano: IICA-União Europeia

Figura 68 – Exemplo de imbricações das fontes teóricas e interventivas no planejamento
brasileiro e sul-americano. Cursos, Oficinas e Colóquios Internacionais em Plane-
jamento e Gestão regional, territorial e local. Fonte: (BRASIL.MI-SDR-Comissão
Europeia, 2010a, capa) e (BRASIL.MI-SDR, 2009a, capa).



A.6 Exemplo de um Projeto de Cooperação IICA-Brasil.

Figura 69 – IICA, instância representativa da Organização das Nações Unidas para Agricultura
e Alimentação (FAO) - Um exemplo, dentre inúmeros subsídios às políticas de
Desenvolvimento Territorial Rural Sustentável (DTRS) do MDA.Ver (VILLALOBOS,
2010) Fonte: IICA, 2012, Anexo 1, p.1 (parte)



A.7 Preferência pela PNDR como articuladora de escalase intervenções

Figura 70 – Folder da PNDR. Descreve os Programas a ela articulados, os objetivos (p. 1),
a questão regional, as premissas da Política. Dentre as premissas: Abordagem
um múltiplas escalas, Política de âmbito nacional e Política de Governo, con-
soante com um mega-obejtivo do PPA 2004-2007: a redução das desigualdades
regionais(p.2). Fonte: MI-SDR, 2007.(BRASIL.MI-SPDR, 2007).



APÊNDICE B
Material adicional sobre a PNOT e o

Documento Base



B.1 Capa das Versões online do Documento-Base

Figura 71 – Documento-Base - Capa da versão online, 251 páginas. Fonte: MI-SDR-PNOT,
agosto 2006, capa. (BRASIL.MI-SDR, 2006n)



Figura 72 – Documento-Base - Versão Preliminar de Trabalho. Capa da versão online, 260
páginas. Fonte: MI-SDR-PNOT, agosto 2006, capa. (BRASIL.MI-SDR, 2006b)



B.2 Colaboradores e Equipes Técnicas Documento Base -PNOT (agosto 2006)

Figura 73 – Fonte: MI-SDR CDS-UnB ABIPTI IICA, 08.2006, p.1



B.3 Programação do II Seminário de Nivelamento - 03 e04 de abril 2006

Figura 74 – Página 1 de 2. Fonte: mimeo



Figura 75 – Continuação da Programação do II Seminário de Nivelamento, Página 2 de 2.
Fonte: mimeo



B.4 Lista dos Pareceristas - II Seminário de Nivelamento

Figura 76 – Fonte: mimeo



B.5 Escalas e instâncias de atuação do Ministério da Inte-gração Nacional - Previsão em 2004
ESCALA NACIONAL - OBJETIVO: Definir critérios para ação
- critérios para regionalização de investimentos estratégicos de todo o governo
- critérios para seleção de sub regiões objeto dos programas regionais a cargo do
ministério da integração
Instâncias no governo federal:
- câmara interministerial de políticas regionais (casa civil)
- comitê de articulação federativa (casa civl)

ESCALA MACRORREGIONAL E DE REGIÕES ESPECIAIS - OBJETIVO: definir
estratégias e ações especiais:
- planos macrorregionais de desenvolvimento (norte, nordeste e centro-oeste)
- estratégias especiais para o semi-árido e a faixa de fronteira oeste
- fundos e programas especiais
Instâncias:
- superintendências de desenvolvimento regional
- conselhos deliberativos das superintendências

ESCALA SUB-REGIONAL - OBJETIVO: Implementar Programas Regionais
planos estratégicos e operacionais de desenvolvimento - apoio às ações segundo
agenda prioritária:
- investimentos em infra-estrutura de média escala
- apoio à inovação
- crédito ao setor produtivo organizado em APLS’s
- apoio à capacitação de recursos humanos
- apoio ao desenvolvimento institucional
Instâncias:
- fóruns mesorregionais
- agências mesorregionais de desenvolvimento.

ESCALA INTRA-URBANA (...) nessa escala, protagonismo do ministério das cida-
des (...)

Fonte: Palestra da SDR-MI em 2004 (GALVÃO, 2004, slides 7,8,11 e 13) (Transcrição da autora)



B.6 Conteúdo previsto para o futuro Documento Base se-gundo palestra da GPGT-MI em 2006
Segundo a Apresentação oficial de junho de 2006, divulga-se a elaboração do Documento
Base. O documento iria conter :

1 – APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO:
1.1 – Marcos balizadores da PNOT Apresentação do marco conceitual, do marco
legal e dos objetivos e estratégias para uma PNOT no país;
1.2 – O Contexto internacional e nacional.

2- DIAGNÓSTICO
2.1 - Ações e instrumentos setoriais e multi-setoriais com rebatimento territorial
e identificação das principais ações e instrumentos como: ZEE, Zoneamentos
agrícola e industrial, SISNAMA-SNUC-Código Florestal, SNGRH-Planos de Bacias,
PDMs-Estatuto das Cidades-PCPM, planos macrorregionais e mesorregionais,
Plano Nacional de Reforma Agrária, Programa Faixa de Fronteira, etc;

2.2 - Análise das experiências internacionais de OT: México, Canadá, França e
União Europeia;

2.3 - Instrumentos de OT nos países analisados passíveis de aplicação no Brasil:
identificação de instrumentos e mecanismos institucionais e legais de políti-
cas públicas nas várias escalas; 2.4 - Padrão de uso e de ocupação do território
nacional: conceitos e reorganização territorial na última década;

2.5 - Terras em poder da União e UFs: identificação das terras federais (terras in-
dígenas, unidades de conservação, áreas militares e áreas arrecadadas do INCRA)
e estaduais (UCs) com implicações restritivas e ou estruturantes do território;

2.6 - Logística do território brasileiro: redes de circulação, armazenagem e energia;
inserção competitiva global e incidência da logística sobre OT;

2.7 - Sistemas logísticos das corporações: análises dos setores petrolífero (Petro-
bras), mineração (CVRD) e agro-industrial (Bunge e Cargill);

2.8 - Avaliação dos impactos de Políticas, Planos, Programas e Projetos no uso e
ocupação do território: identificação das principais políticas, planos, programas
e projetos com relevantes impactos no território; mensuração destes impactos;

2.9 - Principais tendências de transformação do território: dinâmicas demográfi-
cas, econômicas, urbanas e das redes de infra-estrutura;

2.10- Aparato institucional e jurídico-legal: identificação das competências entre
os entes federativos; competências legislativas e materiais.

(...)PRINCÍPIOS, DIRETRIZES, OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS
3.1 – Princípios gerais
3.2 – Diretrizes básicas
3.3 – Objetivos geral e específicos
3.4 - Estratégia

Fonte: (BRASIL.MI-SDR, 2006k, slides 10-13), transcrição da autora.



B.7 Minuta do Projeto de Lei da PNOT - Dezembro 2007

Figura 77 – Fonte: Miragaya e Signori, 2011, p.157-167



Figura 78 – Continuação Minuta



Figura 79 – Continuação Minuta



Figura 80 – Continuação Minuta



Figura 81 – Continuação Minuta



Figura 82 – Continuação Minuta



Figura 83 – Continuação Minuta



Figura 84 – Continuação Minuta



Figura 85 – Continuação Minuta



Figura 86 – Continuação Minuta



Figura 87 – Minuta do Projeto de Lei da PNOT. Fonte: Miragaya e Signori, 2011, p.157-167



APÊNDICE C
Material adicional ao aparato jurídico

relacionado ao ordenamento territorial



C.1 Artigos constitucionais acerca do Ordenamento Terri-torial nas três esferas governamentais

Figura 88 – Artigos da Consituição Federal de 1988 até 2010. Fonte: Elabo-
ração Kelson Vieira Senra. (SENRA, 2010, p.44). Disponível em:
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7257/1/S1000064_pt.pdf



C.2 Art. 43 - Constituição Federal 1988, Secção IV - DasRegiões

Figura 89 – Parte do Art. 43 da Constituição Federal 1988. Fonte: <http://www.jusbrasil.com.
br/topicos/10635918/artigo-43-da-constituicao-federal-de-1988>

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10635918/artigo-43-da-constituicao-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10635918/artigo-43-da-constituicao-federal-de-1988


C.3 Art. 23 - Constituição Federal 1988 - Da Cooperaçãoentre os entes Federais.

Figura 90 – Parte do Artigo 23 da Constituição Federal 1988. Fonte: <http://www.jusbrasil.
com.br/topicos/10638993/artigo-23-da-constituicao-federal-de-1988>

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10638993/artigo-23-da-constituicao-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10638993/artigo-23-da-constituicao-federal-de-1988
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