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REFLEXDES SOBRE DESENVOLVIMENTO NO BRASIL: um estudo sobre a Política
Nacional de Desenvolvimento Regional

Cleidson Nogueira Dias
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embapra)

REFLEXDES SOBRE DESENVOLVIMENTO NO BRASIL: um estudo sobre a Política Nacional de Desenvolvimento
Regional
Resumo: Com base em estudos e reflexóes sobre desenvolvimento, esta pesquisa analisou a Política Nacional de
Desenvolvimento Regional (PNDR), do Ministério da Integrac;áo Nacional (MI), no Brasil. Para tanto, o presente artigo
realtzou a ínvestíqacáo do entendímento da alta qeréncía da Secretaría de Desenvolvímento Regional (SOR), responsáve¡
pela execucáo da PNDR. Primeiramente, buscou instigar a reflexáo sobre desenvolvimento, subsidiado por renomados
autores/pesquisadores do tema . Depois, há uma contextualizac;áo da PNDR, cujas resultados avaliam a ímplementacáo
desta política pública, sob a ética de seus partícipes, e mostram alguns dos fatores que impulsionam o desenvolvimento
local e regional, além de trazer recomendac;óes e ensinamentos que podem ser aplicados, para futuros desdobramentos,
em projetos ou programas dessa natureza.
Palavras-chave: Oesenvolvimento, política pública , desenvolvimento local e regional, Minístérío da Inteqracáo Nacional ,
Brasil.

REFLECTIONS ON DEVELOPMENT IN BRAZIL: a study on the National Regional Development
Abstract: Based on studies and reflections on development, this study analyzes the National Policy For Regional
Development (PNDR), by the Ministry for Nationallntegration (MI) in Brazil. Thus, in this article, took eñect to investigate
the understanding oftop management of the Becretanat for Regional Oevelopment (SOR), responsíble for implementing of
the PNDR. First, we searched for instigating the reflection on development subsidized by renowned authors/researchers of
the subject. Afterwards, there is a context of the PNDR, that the results evaluate the implementation of public policy, from
the perspective of its participants, and show some of the factors that drive local and regional development, in addition to
providing recommendations and lessons that can be appñed. for the future developments, in projects or programs of Its
kind.
Key words: Development, public policy, local and regional development, Ministry for National Integration, Brazil.
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Desenvolvimento: 1 acáo ou afeito
de desenvolvert-se): desenvolucáo. 2
crescímentc, progresso, adiantamento
<d. da economía, das crenctes>. 2.1
crescimento económico, sociale político
de um país, reqtáo, comurudade, etc.
2.2 aumento dos atributos físicos;
crescimento <d. de um organismo, do

Os estudos sobre desenvolvlmento tlveram
lugar central na agenda de diversos clentlstas
latino-americanos, especialmente desde o final da
Segunda Guerra Mundial até meados da década
de 70. Contudo, antes de qualquer coisa, é de bom
alvitre observar que o termo "desenvolvimento",
segundo o dicionário Houalss (2009, p. 649, grifo
nosso), slgniñca:

método científico utilizado fol a anállse de conteúdo.
Procedeu-se á anállse de conteúdo, apolando-se em
procedlmentos estatístlcos e Interpretativos. Para
Vergara (2006), o método compreende trés etapas
básicas: (a) pré-anállse; (b) exploracáo do material;
(e) tratamento dos dados e ínterpretacáo. A pré
anállse refere-se á selecáo do material e á definicáo
de procedlmentos a serem seguidos. A exploracáo
do material dlz respelto á ímplementacáo desses
procedlmentos. O tratamento e a mterpretacáo, por
sua vez, referem-se á gera9áo de Inferénclas e dos
resultados da mvesuqacáo.

A anállse de conteúdo admite tanto
abordagens quantltatlvas quanto qualltatlvas ou,
alnda, ambas. Portanto, fol aplicado um questionário
semlestruturado, contendo perguntas (fechadas e
abertas), cuja leltura exaustlva permltlu Identificar as
ideias centrais contidas nas respostas da questáo
aberta (última), para urna classificacáo em núcleos
de sentido que artlculam as diferentes categorlas de
Idelas.

Fez parte do universo desta pesquisa o corpo
gerencial da atual Secretaria de Desenvolvlmento
Regional (SDR), antlga Secretaria de Programas
Reglonals (SPR), doMInlstérlo da lnteqracáoNacional
(MI), pois é nesta secretaria que se encontravam
os Programas e Projetos responsávels pela
exscucáo da Política Nacional de Desenvolvlmento
Regional (PNDR). A secretaria era composta de 1
(um) secretárlo, 4 (quatro) coordenadores-gerals
de programas e projetos, 2 (doís) dlretores, e 13
(treze) gerentes ou responsávels técnicos de cada
urna das mesorreglóes priorttárias para as acóes
do Mlnlstérlo, além dos demals servidores, que
estáo em um patamar mais baixo na hierarquia.
Logo, na populacáo Investigada estáo contldos os
04 coordenadores dos programas e projetos, 13
gerentes e técnicos do Projeto Produzlr, com mals
de 02 anos de experiencia de trabalho no projeto.
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1 INTRODUCAo

Um olhar atento ao processo histórico
brasllelro revela um Intenso e desordenado
deslocamento populaclonal rumo ás cldades,
sobretudo na segunda metade do século XX, quando
acorre a inversáo da estrutura demográfica do país,
consequéncia do processo de industrializacao e
urbanizacáo. O campo, esvazlado e entregue ás
grandes culturas mecanizadas, delxa de abrigar
urna porcáo conslderável da populacáo que dele
subsistía.

Além disso, a falta de equldade na realizacáo
de Investlmentos nas reglóes brasllelras, com
prlvlléglo de urnas em detrimento de outras, fez com
que o processo de desenvolvimento no Brasil naose
dlstrlbu Isse homogeneamente por todo o terrltórlo
nacional. Desigualdades reglonals foram acentuadas
e reproduzldas em ciclos de empobreclmento,
acarretando a coexlsténcla, no pals, de reglóes de
economla estagnada, com balxos nlvels de bem
estar social, ao lado de reglóes de grande dinamismo
socioecon6mico, caracterizando um quadro de
Inlquldade social e de falta de oportunidades.

Esse quadro requer urna intervencáo do
Governo Federal para compensar o desequilibrio e
garantir que o crescimento económico decorrente
da acáo pública Implique desenvolvlmento para
todas as reglóes do pals, evitando a reproducáo
dos mecanismos tradlclonals da concsntracáo de
riquezas. Para tanto, há orqanizacoes públicas que
tem como objetivo estimular e apolar processos
que deem fomento á criacao de ocupacóes
laborals e á emancípacáo cldadá na perspectiva do
desenvolvlmento local e regional.

Neste contexto, o Mlnlstérlo da lnteqracáo
Nacional promove urna íntervencáo, a partir da
forrnutacáo, da criacáo e da implementacáo de urna
política pública específica. No caso, destaca-se
a Política Nacional de Desenvolvlmento Regional
(PNDR), cujo objeto principal é o combate ás
profundas desigualdades de nlvels de vida e de
oportunidades de desenvolvlmento entre unidades
terrltorlals ou reglonals do pals.

Deste modo, esta pesquisa estuda o
caso do Mlnlstérlo da lnteqracáo Nacional
(MI), especlflcamente a Política Nacional de
Desenvolvlmento Regional (PNDR), e levanta e
Interpreta as percepcóes dos colaboradores da
Secretaria de Desenvolvlmento Regional (SDR),
uma vez que estes dirigentes sao responsáveis pela
geréncla dos programas e do projeto que executam
a PNDR. Ademals, cabe frisar que os programas
e projetos da SDR, do Mlnlstérlo da lnteqracáo
Nacional, atuam com vistas ás Iniciativas voltadas
para a reversáo do quadro de deslgualdade e de
exclusáo das reglóes brasllelras e das populacóes
que nelas resldem e trabalham.

Quanto aos aspectos metodológicos, o
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Na América Latina, a amcutacáo
multinacional. para transformar-se em
efetivo desenvolvimento, requer prévia
rscuperacáo do Estado nacional como
centro básico de decisóes. Sem essa
recuperacáo, é de prever que continue
a agravar-se a desarñculacáo das
economias nacionais e que persista o
impasse da sstaqnacáo. As tentativas
de ínteqracáo de economías naclonals
desarticuladas e controladas do exterior
servírác apenas para aumentar os
cursos e fazer maís remota a retomada
do desenvolvimento. (FURTADO, 1969,
p. 117).

o problema básico é encontrar urna
estrutura de producáo que seja capaz
tanto de transmitir o crescimento dos
setores modernos aos náo modernos
como de distribuir os recursos
dtsponIvels de urna maneíra maís
equitativa. (SANTOS, 1979, p. 146-147).

Essa corrente hlstórlco-estruturallsta, nos
trabalhos de Prebisch e Furtado, questionava a
lógica do liberalismo, colocando o Estado como
um dos Importantes atores para a promocáo do
desenvolvlmento e formulando categorías teórlco
empíricas como a dicotomia centro-periferia na
estruturacáo do sistema económico mundial e
as características Intrínsecas e particulares do
subdesenvolvlmento.

Milton Santos é outro grande cientista que
faz uma relevante contribuicáo ao estudo sobre
desenvolvlmento, Inclulndo o fator "espaclal" a
análise económica e propondo que o problema da
deslgualdade é Inseparável de uma orqanízacáo
espacial adequada, baseada numa estrutura de
producáo adequada.

Para forrnacáo de polos de desenvolvlmento,
há que se levar em conta que

Uma observacáo mesmo superiicial
da tustóría moderna póe em evrdéncía
que tormacoes sociais assinaladas
por grande heteroqeneidade
tecnológica, marcadas desigualdades
na produtívídade do trabalho entre
áreas ruraís e urbanas , urna proporcao
relativamente estável da populacáo
vivendo ao nivel da subststéncta,
crescente subemprego urbano
rsto é. as chamadas eccnormas
subdesenvolvidas estao intimamente
ligadas a forma como o capitalismo
industrial cresceu e se dífundíu desde
os seus comacos. (FURTADO, 1983,
p.77).

carpo >. 2.3 aumento de qualidades
morae, psicológicas, rntelectuaes etc.
<d. da Intehqéncta, de urna habtñdade>.
3 MÚS parteda música em queumtema
inicial é executado com modificac;óes e
commaís detalhesl d. sustentável ECON
desenvolvímento económico planejado
com base na unlizacáo de recursos e na
ímplantacáo de atívídades tndustnars,
de forma a náo esgotar ou degradar os
recursos nafurafs: ecodesenvofvímento.
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entanto, requereria a acao do Estado, em particular,
o planejamento estatal e medidas protecionístas,
visando aprofundar o processo de substituícáo.

Analisando O sentido semantico da palavra
desenvolvimento, é fácil perceber o porqué desse
tema ser sempre alvo de pesquisas e de planos
estratégicos. Nesse contexto, segundo Paula (2006),
a estratégia desenvolvímentista na América Latina,
na segunda metade do século XX, foi fortemente
influenciada pelo chamado pensamento Cepalino.

Uma importante vertente do debate sobre o
desenvolvimento originou-se na Cepal (Comíssáo
Económica para a América Latina e o Caribe),
cujos preceitos, que tomaram torca a partir dos
trabalhos de Raúl Prebisch, Celso Furtado e outros,
desenvolveram uma proposicáo politíca para países
subdesenvolvidos, ou seja, a de industrializar
como meio de superar a pobreza ou de reduzir a
diferen9a entre eles e os países ricos e de atingir
a independéncia politíca e económica de um
crescimento económico autossustentado.

Para Celso Furtado (1969, p. 21),

Se observamos o desenvolvimento
económico de urna perspectiva ampla,
rsto é, como um processo histórico
que interessa e incluí a todos os
povos, constatamos que o progresso
tecnológico nete desempenha o papel
fundamental.

Segundo o autor, o fato de existir progresso
tecnológico em certas áreas, que sao polos de
desenvolvlmento mundial, resulta na acurnulacáo e
nas significativas elevacoes de produtividade.

O aprofundamento da mdustriaüzacáo, no

Malores ínvestlmentos sociais e agrícolas
nas periferias, por parte do Estado, resultarlam num
fortaleclmento das cldades Intermedlárlas e tocaís.
enquanto seus habitantes seriam menos pobres, já
que estariam capacitados a usar um maior número
de servícos públicos e terlam malor acesso a bens
e servicos oferecldos por empresas privadas.
(SANTOS, 1979).

Furtado (1983, p. 75-76) afirma, no seu livro
"0 Mito do Desenvolvlmento Económico", em uma
curta passagem:

Cabe, portanto, afirmar que a idéia
de desenvolvimento económico é um
simples mito. Oraras a ela tem sido
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Fonle: Sábalo e Bolana (1968).

conjunto de setores produtivos de que provém os
bens e servicos que demanda uma determinada
sociedade. O governo, por sua vez, compreende
o conjunto de entes institucionais que térn como
objetivos formular politlcas e mobílizar recursos em
direcáo aos demais vértices através dos processos
legislativo e administrativo. (SÁBATO; BOTANO,
1968). E, ainda para os autores, o vértice em que
se encontra a infraestrutura científico-tecnológica
é definido como um complexo de elementos
articulados e inter-relacionados entre si, que inclui:

a) O sistema educativo que produz em qualidade
e quantidade o capital humano que protagon iza
a pesquisa: cientistas, tecnólogos, ajudantes,
assistentes, operarios. administradores ;

b) Os taboratórios, institutos, centros, projetos
pilotos (formados por homens, equipes e
edificios) ande se fazem pesquisas;

e) O sistema institucional de planejamento, de
prornocáo, de coordenacáo e de estímulo a
pesquisa (Academias de Ciéncias, Conselhos
de Pesquisas, etc.).

d) Os mecanismos jurídico-administrativos que
regulam o funcionamento das ínstituicóes e
atividades descritas nos itens anteriores;

e) Os recursos econ6micos e financeiros
aplicados para seu funcionamento.
Esse triangulo foi concebido para mostrar

graficamente as intra, inter e extrarrelacoes entre
esses trés setores. No vértíce superior, o governo
teria a responsabilidade de ligar funcionalmente os
vértices da base do triángulo. Na base do triángulo:
em um dos vértices, estariam as ínstituicóes deensino
e pesquisa infraestrutura científico-tecnológica),
que constituem os sistemas de aprendizagem
e conhecimento; no outro vértice, estaríam as
empresas (estrutura produtiva), integrantes do
sistema económico e social. Além disso, observa-se
que, em países em desenvolvimento, os vértices da
base tendem a ser pontos isolados, sem conexáo.

Uma generaliza9ao do "Triánqulo de Sábato"
- conhecida como modelo da Hélice Tripla ou
Tríplice Hélice - foi proposta, em 1996, por Loet
Leydesdorff e Henry Elzkowilz, que defendiam a
cotaboracáo crescente entre as esferas pública,
privada e académica. Em um artigo posterior (2000),
os autores apresentam o modelo incluindo as redes
trilaterais que geram orqanizacoes híbridas, de
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possível desviar as atencóes da tarefa
básica deidentificac;áo dasnecessidades
fundamentaís da ccletívidade e das
possibilidades que abre no homem o
avance da cíénca, para concentré
las em objetivos abstratcs como sao
os ínvestímentos, as exportacóes e o
crescímento.

Para Veiga (2006, p. 62), a questáo que se
coloca, portanto, é a "de saber por que esse grande
pensador continuou perseverando na forrnulacáo
teórica do desenvolvimento, em vez de mergulhar
nessas águas turvas de imediato combate ao
crescimento económico ou de uma recusa quase
pueril do capitalismo, da globalíza9ao e do
progresso em geral". Ainda segundo Veíga (2006),
uma resposta bem concisa foi dada por Celso
Furtado na apresentacáo á "Pequena lntrcducáo
ao Desenvolvimento" (1980), escrita para rsedicáo
de 2000, que leva o titulo de "lntroducáo ao
Desenvolvimento: enfoque histórico-estrutural":

Como o desenvolvimento traduz
a reahzacáo das potencialidades
humanas, é natural que se empreste a
Idéía umsentido positivo. Associedades
sáo consideradas desenvolvídas a
medida que nelas o homem logra
satísfazer suas necessídades e
renovar suas aspeacóes. O estudo do
desenvolvímento tem, portanto, como
tema central, a criatividade cultural e
a rnortoqénese social, temática que
permanece pratícamente Intocada.
(FURTADü , 2005, p. 7 apud VEIGA,
2006, p. 92).

A crise do desenvolvimentismo latino
americano na segunda metade da década de
1960 incitava novas abordagens teóricas para
a questáo do desenvolvimento da reqiáo. Em
1968, numa conferéncia na ltáüa (World Order
Models Conference), os argentinos Jorge Sábato
e Natalio Botana complementaram o estudo sobre
o desenvolvimento. Para eles, a ínsercáo de uma
infraestrutura científica e tecnológica na trama de
desenvolvimento dos países da América Latina
significa saber ande e como inovar. Contudo, esse
processo constituí o resultado de uma acáo múltipla
e coordenada de trés elementos fundamentais no
desenvolvimento das sociedades contemporáneas:
o governo, a estrutura produtiva e a infraestrutura
científico-tecnológica. (SÁBATO; BOTANA, 1968).

Lago, a forma como deveriam acorrer
os processos de cooperacáo entre governo,
setor produtivo e ciencia e tecnologia, para o
desenvolvimento da América Latina, passou a ser
conhecido como "Tríánquto de Sábato", conforme
demonstra a Figura 1.

O vértice que diz respeito á estrutura produtiva,
em um sentido geral, pode ser definido como o
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o desenvolvimento requer que se
removam as pnncipais lontes de
pnvacóes de líberdade: pobreza e
tiranía, carencia de oportunídades
económicas e destituicáo social
sistemática, neqliqéncia dos servicos
públicos e intoleráncia ou interfsráncia
excessíva de Estados repressívos.

Tercondícoss de evítarprivacóes como
a lome, a subnutricáo, a morbídez
evítável e a morte prematura, bem
como as líberdades associadas a
saber ler e lazer cálculos arítmétícos,
ter participacáo polftíca e líberdade
de expressáo etc. Nessa perspectiva
constítutíva, o desenvolvímento
envolve a expansáo dessas e de outras
líberdades básicas: é o processo de

Para esse autor, a Iiberdade é central para
o processo de desenvolvimento por duas razóes:
a prime ira é que a avaliacáo do progresso tem de
ser feita verificando-se essencialmente se houve
aumento das liberdades das pessoas; a segunda
é que a realizacáo do desenvolvimento depende
inteiramente da Iivre condicáo de agente das
pessoas.

No sentido desenvolvido por Sen (2000),
as políticas de desenvolvimento e qeracáo de
renda também podem ser entendidas pelo viés
democrático, se vistas corno estratégias de reducáo
da pobreza e de extensáo de direitos a segmentos
da populacáo excíuídos do acesso a oportunidades
e desprovidos de "capacidades".

A Iiberdade, corno bojo do desenvolvimento,
inclui capacidades elementares corno:

Redes tri -Iaterais e
organlza4;oes hibridas

REFLEXOES SOBRE DESENVOLVIMENTO NO BRASIL: um estudo sobre a Política Nacional de Desenvolvimento
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(1983), para quem a ideia de um desenvolvimento
puramente económico é um mito, destaca-se,
também, o trabalho do economista indiano Amartya
Sen, que recebeu o premio Nobel de Economia por
revolucionar a teoria e a prátlca do desenvolvimento.

Sen (2000) dá ao desenvolvimento um
enfoque nas liberdades humanas, fato que contrasta
com visóes mais restritas de desenvolvimento,
como as que identifica m desenvolvimento com
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) ou
Produto Nacional Bruto (PNB), aumento de rendas
pessoais, industrializacáo, avance tecnológico
ou modernizacáo social. Em outras palavras, o
crescimento do PNB ou das rendas individuais
pode ser multo importante, mas as Iiberdades
depende m também de outros fatores determinantes,
como as disposicóes sociais e económicas e os
direitos civis. De igual maneira, a industrializacáo,
o progresso tecnológico ou a modernizacáo social
podem contribuir substancialmente para expandir as
liberdades humanas, mas elas dependem também
de outras influencias.

Desse modo, segundo Sen (2000, p.18)

Tri-lateral networks en
hybrid organizations

Figura 2 - Modelo da Tríplice Hélice das relacóes
uníversídade-govemo-índústría

~-----~

Fonte: Etzkowitz e Leydesdorff(2000, p. 111).

acordo com a Figura 2.

A tripla hélice é um modelo de inovacáo
em espiral que capta múltiplos relacionamentos
recíprocos em diferentes pontos do processo de
captacáo do conhecimento. A primeira dirnensáo do
modelo da tripla hélice é a transformacáo interna
em cada urna das hélices, corno o desenvolvimento
de rslacóes laterais entre as empresas por meio de
aliancas estratégicas ou urna suposicáo de urna
missáo de desenvolvimento económico por parte
das universidades. A segunda é a influencia de uma
hélice em cima da outra, por exemplo, o papel do
Governo Federal em instituir urna política industrial.
Porfim, a terceira dimensáo é a criacáo de uma nova
carnada de redes trilaterais e orqanízacóes com base
na interacáo entre as tres hélices, formada com o
propósito de vir com novas ideias e formatos para o
desenvolvimento da alta tecnologia. (ETZKOWITZ,
2002).

Esse novo modelo parte de uma interacáo que
se movimenta corno urna hélice tríplice, vinculando
as instituicóes governamentais, as empresas e as
universidades á acáo de processos inovativos, culos
recursos necessários á operacionalizacáo da rede,
que passa a ser constituída, sao fornecidos a partir
das condícóes locais. Por sua vez, essa abordagem
interativa passa a interferir na orqanizacáo
institucional de cada urna delas.

Para Etzkowilz (2002), o modelo da Hélice
Tríplice promove o desenvolvimento regional, pois,
dentro de contextos específicos, universidades
regionais, govemos e empresas estáo aprendendo
a lograr um novo patamar económico por meio do
desenvolvimento de livres relacóss de reciprocidade
entre atores locais. Para que isso acontece,
urna reqiáo local deve ter algumas instituicóes
científicas e tecnológicas que tenham produzido
ou obtido acesso para outros tipos de instrumentos
necessários ao apoíoá inovacáo, corno mecanismos
de investimento e instituicóes para promover urna
acáo concertada.

Entre os economistas, além de Celso Furtado
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expansáo das Iíberdades humanas, e
sua avahacáo tem de basear-se nessa
conskíeracáo. (SEN, 2000, p. 54).

Ignacy Sachs (2004) compartilha da visao do
desenvolvimento como expansáo das liberdades de
Amartya Sen (2000), abordando em seus ensaios,
enfoques centrados nas questoes do trabalho,
da incíusáo social, das políticas públicas e da
distríbuicáo de rendas, todas tendo como eixo a
ética.

A Idéta de desenvolvimento implica
a expíacáo e a reparacáo de
desigualdades passadas, criando
urna conexáo capaz de preencher o
abismo cívíhzatóno entre as antígas
nacóes metropolitanas e a sua antíga
periferia colonial, entre as minorías
ricas modernizadas e a meona aínda
atrasada e exausta dos trabalhadores
pobres. O desenvolvímento trazconsigo
a promessa de tuda a modernídade
inclusiva propiciada pela mudanca
estnutural. (SACHS, 2004, p. 13).

Além disso, Sachs traz ao debate sobre
desenvolvimento, a proposta de umdesenvolvimento
sustentavel como alternativa para prornocáo
de um desenvolvimento includente, de bem
estar económico e de prsservacáo dos recursos
naturais. Cabe frisar que o adjetivo sustentável
se refere a condicionalidade ambiental, enquanto
sustentado se refere a permanencia do processo de
desenvolvimento. Deste modo, para Sachs (2004,
p.15),

o desenvolvímento sustentável
acrescenta urna outra dlmensáo
a sustentabílídade ambiental a
dlmensáo da sustentabílídade social. Ela
é baseada no duplo imperativo ético de
solioariedade sincrónicacom a qeracáo
atual e de sohoanedade diacrónicacom
as qeracóes futuras. Ela nos compele
a trabalhar com escalas múltiplas de
tempo e espaco, o que desarruma a
catxa de ferramentas do economista
convencional. Ela nos impele aínda
a buscar solucóes triplamente
vencedoras, eliminando o crescímento
selvagem obtido ao custo de elevadas
extemaüdades negativas, tanto socíaís
quanto ambientais. Outras estratégias,
de curto prazo, levam ao crescímento
destrutivo, mas socialmente benéfico,
ou ao crescimento ambientalmente
benéfico, mas socialmente destrutivo.

Para concluir nossa primeira abordagem dos
estudos e reflexoes sobre desenvolvimento, cabe
mencionar o notavel e proficuo trabalho de Robert
D. Putnam (2006), cujo "capital social" foi cerne de
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seu estudo na experiencia da Italia moderna, com
a afirmacáo de que o exercício dos direitos e dos
deveres de cidadania por parte da populacáo é a
melhor forma de se verificar o desenvolvimento
socioecon6mico das regi6es, melhor que o próprio
desenvolvimento em sí. Em outras palavras,
poder-se-ia exprimir que as possibilidades de
desenvolvimento de uma reqíáo dependeriam
mais da sua estrutura cívica e, por conseguinte,
da existencia de canaís horizontaís de particípacáo
do que do estorco pontual de desenvolvimento.
Conforme percebemos, ainda, quando o estudo de
Putnam (2006, p. 164) estava em evolucáo:

Já no tocanteapamcípacáo. políticae a
sohoanedade social, a Emílía-Romagna
tinha na virada do século a cultura
maís cívica de toda a Itálla (como tem
alnda hoje e como aparentemente
teve quase um milenio antes). Por
sua vez a Calábría tinha (e alnda tem)
possívelmente a menos cívica das
culturas reqlonals italianas feudal,
fragmentada, alienada e Isolada. Nas
oito décadas subseqüentes, criou-se
entre as duas reqtóes um hiato social e
económico de nctávets prcporcóes. (...]
Tals correlacóes sugerem um tupótese
curiosa: talvez as tradicóes reqlonals
de partícipacáo cívica no último século
ajudem a explicar as atuats díferencas
no nfvel de desenvolvimento. Em outras
palavras. talvez o civismo ajude a
explicara econcnua, e náo o inverso.

Assim, O Estado, quando visa gerar
condicionantes para estimular um desenvolvimento
socioecon6mico regional, que proporcione
sustentabilidade as suas políticas, deve possibilitar
condicóes de particípacáo pública nos seus
assuntos, aumentando sua eficiencia e, também, a
rede de atores que influenciam no seu processo.

3 APOLíTICANACIONALDE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL (PNDR)

No atual ambiente nacional e mundial, o
debate sobre novas bases de uma Política Nacional
de Desenvolvimento Regional torna-se muito
importante. De salda, a política regional no Brasil
precisa lidar com doís lados de uma mesma moeda:

Lídar com a grande desigualdade
regional, o que é problema, e com a
magnífica diversidade regional, o que é
um enorme potencial (...). A sociedade
brasllelra precisa lidar, ao mesmo
tempo. com urna enorme desigualdade
de oportunidades, desigualdade de
ínfra-estrutura, desigualdade de poder,
entre tantas outras e, ao mesmo tempo,
está desafiada a Iidarcom a maravilhosa
diversidade do país. Daí a riqueza do
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1. dinamizar;áo económica, com
destaque para reestruturacáo de
arranjos produtívos lccais:
2. infra-estrutura económica, com
énfase na realizacáo de pequen as obras
de transportede inegável impacto local;
3. infra-estrutura social, ende se
sobressaem obras de infra-estrutura
hídrica (abastecimento de água,
construcáo de acudes. cisternasetc.): e
4. organizar;áo social e institucional,
destacando acóes de fortalecimento
das estruturas de coordenacáo e
orqantzacáo social dos temtonos
selectonados.

Nesse sentido, no desempenho de suas
atributcóes. a Secretaria de Desenvolvimento

debate de pol ítíea regional no caso
brasíleíro. (ARAÚJO, 2007, p. 230).

REFLEXOES SOBRE DESENVOLVIMENTO NO BRASIL: um esludo sobre a Poli/lea Nacional de Desenvolvlmenlo
Regional

que tenham por eixo a estruturacáo de iniciativas
inovadoras desde a base territorial do país, que
contem com o engajamento das díversas torcas
sociaís e políticas das regíóes.

Alguns problemas, naturalmente, possuem
maior afinidade com o desenvolvimento regional. De
modo inverso ao que muitos pensam, o objeto da
PNDR nao é o combate á pobreza, que constitui um
problema afeto a outros campos de acáo pública,
em especial ao das políticas sociaís.Se assim fosse,
no caso brasileiro atual, o mapa de íntervencáo
da PNDR levaria o Governo a priorizar as áreas
metropolitanas, mais ricas e oinámícas, mas hoje
concentradoras de enorme contingente de pobres.

Pobreza edesigualdades regionais. noentanto,
mostram-se convergentes em muitos lugares e seus
respectivos mapas de referéncia assemelham-se
em várias regi6es, nas quais, em muitas situacóes,
as posicóes relativas se superpóem.

Dessa forma, os espacos nao incorporados
a contento pela dinámica capitalista justificam a
intervencáo do Estado, que objetiva a reducáo das
desigualdades socioeconómicas por meio da criacáo
das condicóes necessárias ao desenvolvimento
das atividades económicas; a ínsercáo digna da
poputacáo no mercado de trabalha; a írnptantacáo
de infraestrutura e dos servicos básicos de saúde,
educacáo, entre outros. O fundamento da Política
reside na oportunidade de que se articulem
iniciativas de cunho territorial, tendo em vista ampliar
os niveis de coesáo e mteqracáo das estruturas
socioeconómicas espacialmente distribuidas.

Para Ferreira e Moreira (2007), a PNDR inovou
ao conceber como uma de suas premissas básicas
a abordagem em múltiplas escalas, estabelecendo
a necessidade de diálogo entre territórios que
compóem as diferentes regióes brasileiras e
valorizando a diversidade que caracteriza o território
nacional.

As iniciativas nos territórios priorítários da
PNDR foram agnupadas em quatro blocas de acóes
e atividades distintos (GALVAO, 2007, p. 344):

Bandeira (2006) lembra que, em dezembro
de 2003, o Ministério da lnteqracáo Nacional
divulgou um documento, produzido pela Secretaria
de Desenvolvimento Regional (naquele ano eram
as Secretarias de Políticas de Desenvolvimento
Regional e a de Programas Regionais), intitulado
Política Nacional de Desenvolvimento Regional 
proposta para discussáo. Nele é esoocada uma nova
abordagem para as acóesda Admírustracáo Federal
relacionadas com o desenvolvimento regional e com
o enfrentamento das desigualdades regionais.

Gomes (2004) relata que, num país como
o Brasil, a existéncia de uma Política Nacional de
Desenvolvimento Regional torna-se fundamental
para que, na retomada do crescimento que se
anuncia, as torcas tradicionais da concsntracáo
sejam minimizadas e o dinamismo possa atingir as
mais diversas regióes do pais. Na auséncia de tal
política, nas décadas recentes, prevaleceu a "guerra
fiscal". Mas floresceram, também, experiéncias
de ccoperacáo sub-regional muito positivas e que
devem ser valorizadas agora pelas políticas federais.
Em nivel estadual, alguns estados cornecarn a
implementar uma verdadeira rsvolucáo institucional,
valorizando a dimensao regional na estruturacáo de
suas acóes.

Em nivel municipat,apósa onda fragmentadora
que prevaleceu nos anos pós Constituicáo de 1988,
quando mais de 1300 novas municípios foram
criados, numerosas experiéncias de pactos, fóruns,
consorcios e outras formas de acáo coordenada
ou de cooperacáo indicam um momento novo que
também deve ser valorizado na formulacáo de
uma nova Política Nacional de Desenvolvimento
Regional. (GOMES, 2004).

Galváo (2007, p. 338) recorda que os
diferentes potenciais de desenvolvimento das
diversas sub-regióes, que refletem a diversidade
social, económica, ambiental e cultural presente no
pais, sao a matéria-prima das políticas regionais. É
para atuar nessas direcóes, de forma clara e direta,
que se justifica a existéncia da PNDR. Atuar nos
territórios que interessam menos aos agentes do
mercado, valorizando suas diversidades, configura
se como uma estratégia para a reducáo das
desigualdades. Ou seja, a desigualdade de renda,
na sua expressáo territorial, decorrente da auséncia
e/ou estaqnacáo da atividade económica é o que
interessa a essa política.

A abordagem da Política Nacional de
Desenvolvimento Regional (BRASIL, 2003) mostra
que, no caso de um país continental como o Brasil,
além da redefinicáo de sua insercáo mundial,
parece cada vez mais evidente o imperativo de
combater desigualdades internas e trabalhar a
diversidade como um ativo essencial do modelo
de desenvolvimento. E ísso remete as políticas
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Regional (SDR) do Ministerio da lnteqracáo
Nacional (M1) atua por melo de programas e acóes
que exercem iniciativas voltadas para a reversáo
do quadro de deslgualdade e de exclusáo das
reglóes brasllelras e das populacoes que nelas
resldem e trabalham: Programa de Prornocáo
da Sustentabllldade de Espacos Sub-Reglonals
(Promeso), Programa de Desenvolvlmento Integrado
e Sustentável do Semlárldo (Convlver), Programa
de Desenvolvlmento da Falxa de Frontelra (PDFF)
e o Projeto OrqanizacáoProdutlva de Comunidades
(Projeto Produzlr).

3.1 Resultados e discussiíes

Dos 13 gerentes de mesorreglóes, houve
o retorno de OS questionários e entre os 04
coordenadores de programas e projetos, 02
responderam. Entre os técnicos do Projeto Produzlr,
buscou-se entrevistar os servidores com mals de
dais anos de casa, de forma que os entrevistados
realmente tlvessem tldo um mlnlmo de contato com
as acóes já realizadas - destes, somente havla 2
servidores que se encaixavam neste critério e todos
responde ram ao questionário. Assim, obteve-se um
total de 12 respondentes, entre os 19 posslvels.

Na prlmelra questáo respondida pela alta
gerencia da Secretaria de Desenvolvlmento Regional
(SDR), constata-se que a grande rnaioria concorda
que a Política Nacional de Desenvolvlmento
Regional (PNDR), do Ministerio da lnteqracáo
Nacional (MI), e uma política pública que promove
o desenvolvlmento local e regional no Brasil, tendo
que apenas um dos doze respondentes dlscorda da
efetlvldade desta política.

Entretanto, o resultado da questáo 02 revela
se Intrigante, pois nao há essa unanlmldade quando
fol perguntado se os programas e projetos da
Secretaria de Programas Reglonals, do Ministerio da
lnteqracáo Nacional, estáo realmente consegulndo
"a reducáo das desigualdades de nivel de vida entre
as reglóes brasllelras e a promocáo da equldade
no acesso a oportunidades de desenvolvlmento

Gráfico 2 - Alcance do objetivo

no Terrltórlo Nacional", ou seja, se eles estáo
alcancando o objetivo da PNDR, conforme decreto
n" 6.047, de 22 de feverelro de 2007.

Ao contrário, a maioria (alnda que a diferenca
seja pequena) dos dirigentes acredita que os
Instrumentos de ímolementacáo da política nacional
de desenvolvlmento regional nao estáo sendo
eflcazes, conforme Gráfico 2.

Para esclarecer esta curiosa discrepancia
entre os resultados da questáo 01, em que somente
uma pessoa dlscordava que a PNDR promove o
desenvolvlmento, e da questáo 02 do questionário,
a questáo 03 pergunta por que o gestor eré que a
Política Nacional de Desenvolvlmento Regional
(PNDR), Implementada pelos programas e projetos
da SDR, e uma política pública que promove o
desenvolvlmento local e regional. Em caso negativo,
por que ela nao promove o desenvolvimento.
Dessa forma, obteve-se, como resposta dos que
nao creem que os programas e projetos da SDR
alcance m o objetivo da PNDR, que a Interferencia
política nos locais a serem beneficiados, a falta
de maiares recursos orcamentário/ñnanceiros
e descontlnuldade das acóes com ausencia de
articulacáo Intermlnlsterlal estáo entre os pnncipais
motivos. Esses aspectos podem ser constatados
nas falas a seguir:

(...] em regra, se contamínam pelo
ambiente político que a envolve,
tornando os mecanismos de execucáo
passfvets de serem orientados para
o atendimento de demandas que nao
necessariamente díalogam entre si em
urna perspectiva de desenvolvimento
integrado. (Informacáo verbal)'.

(...] Todavía, náo há o necessárío
espelhamento orcamentáno. Istc é.

pela magnitude que é o projeto de
promocáo de desenvolvimento regional
esta deverla ter recursos no OGU para
produzir resultados efeñvos. Esse
"desprestígio" desse setor no ámbito
govemamental gera insuficiencia de
resultados. (Infcrmacáo verbal)".

SIM
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Porconta da falta de recursosfinanceiros
para financiamento da infra-estrutura
física. (Infcrmacáo verbal}'.

(...] As acóes sáo multo pontuais e
descontínuas para que se possa chegar
a um resultado nessa proporcáo.
Há pouca articulacáo com outros
Ministérios que seriam importantes
no desenvolvimento de determinada
potencialidade identificada nos
muruclpios. (Infcrmacáo verbal)'.

Cabe frisar que sete dos servidores que
respanderam "náo" a questáa número dais, quanda
na justificativa da questáo 03, um absteve-se de

R. Poi. Públ., Sao Luís, ~16, n.2, p. 503-513,jul./dez. 2012



Anallsando as Idelas centráis contldas nas
respostas dos gestores, chega-se á conclusáo que
entre os príncípais enslnamentos e recomendacóes
que podemos asslmllar estáo:

Promover a capacitacáo dos agentes
locais no processo de desenvolvlmento
regional, quallflcando pessoas no processo
de articulacáo e exscucáo da PNOR;
Elaboracao de planos reglonals baseados
em diagnósticos de abranqéncía social,
política e económica, discutidos com a
participacáo dos atores com Influencia
local/regional;
Efetlva articulacáo entre políticas públicas
no terrltórlo;

responder e outros dols mudaram de opiniáo.
justificando que os programas e projetos consegulam
alcancar o objetivo da PNOR.

Já no que concerne á justificativa sobre por
que a PNOR promove o desenvolvlmento local e
regional, tem-se que, por melo dos programas/
projetos, há a críacáo das condicóes mlnlmas para
que acorra a inclusáo de segmentos nas economias
locals/reglonals, por melo da imptantacáo de
Infraestrutura de bens e servicos, bem como de
capacitacóes/qualificacóes: adequacao das acóes as
necessldades do território: as atlvldades produtlvas
sao fomentadas e a prestacáo de servico e felta
de forma que a socledade Interaja e compreenda
que a atividade continua, mesmo com o término da
intervencáo do Ministerio na localldade; há apoio á
orqanizacáo social; e, também, porque as reglóes
priorizadas sao aquelas caracterizadas como de
balxo dinamismo económico.

Quando perguntado sobre quais os principais
fatores Impulslonadores do desenvolvlmento local
e regional, obtlveram-se respostas conforme o
Gráfico 3.

Por flm, na última questáo, abordam-se quais
enslnamentos podem ser extra Idos do processo
de imptementacáo dos programas e projetos da
SOR/M 1- tendo em vista o desenvolvlmento local
e regional - e quais as recornendacóes que podem
ser feltas para futuros desdobramentos em projetos
ou programas dessa natureza.

Gráfico 3 - Fatores impulsionadores do desenvolvimento
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Investimento em desenvolvimento
Institucional sustentável das prefelturas
munlcípals:
Maiar aproxirnacáo entre os
Implementadores da política nos diferentes
níveis;
Enslnamentos positivos: participacáo
da base na definicáo de políticas
públicas e programas governamentals.
Recomendacóes: aumento de recursos
orcamentanos, da Infraestrutura flslca
e humana para a ímplementacáo dos
programas de desenvolvlmento;
Aperfelyoar os Instrumentos de diagnóstico
da atlvldade a ser apolada e a contlnuldade
na íntervencáo, seja por melo do Ministerio,
seja por artículacóes com parcelros;
Oeve-se ampliar o prestigio do
desenvolvlmento regional dentro das
políticas de governo. lsto Implicará em
mals recursos no OGU, mals pessoal para
atuar e malor capacldade em Incorporar
setores produtlvos e atores terrltorlals;
Atencao as demandas e ofertas
da socledade local e fomento ao
desenvolvlmento de Instltuclonalldade
local, para que possa, após a salda da
intervencáo ministerial, gerlr o projeto e
aglr como multiplicadores;
Ensinamentos: a orqanizacáo social!
orqanizacáo de redes e fator fundamental
para que o processo de desenvolvlmento
seja endógeno e com sustentabllldade;
para o fortaleclmento das redes sociaís
(Fóruns Mesorreglonals) fol extremamente
Importante a construcáo coletlva de
processos de discussáo e ímplementacáo
de projetos em apoio á base produtlva
local ou regional, porque os Integrantes
dessas redes vlsam o resultado do seu
trabalho na matenalízacáo dos projetos e
nos benefícios sociais e econ6micos que
eles aportam;
Recomendayóes: Necessldade de facilitar
o apoio logIstlco para a constltu icáo
das redes de orqanizacóss (apolo á
realizacáo de reunlóes, acesso a melos de
cornunicacáo,capacítacáo),especialmente
em terrltórlos onde o públlco-alvo das
políticas de desenvolvlmento regional nao
tem condicóes materlals para vlablllzar sua
particípacáo efetlva.
Acredita-se que devam ser concentrados
esforcos na melhorla da capacldade
de gestao de empreendlmentos no
próprio terrltórlo, pois, sem ela, torna-se
pratlcamente Imposslvel a dífusáo dos
beneficios a serem alcancados:
O principal enslnamento ea obrlgatorledade

Fonte: Elaborado peloautor.
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de estruturacáo de atíancas/oarcertas/
redes para a ímplementacáo de projetos
e acóes, principalmente entre os órqáos
públicos, promovendo a transversalldade
das acóes, o que otimiza a utilizacao de
recursos públicos no processo;
Gestáo do desenvolvlmento amparado
no estímulo ao potencial e caracterlstlcas
económicas, sociaís e culturals próprias
de cada reqiáo, buscando constantemente
a orqanízacáo social e orientacáo ás
populacóes locaís sobre as posslbllldades
concretas de desenvolvlmento. Instalar
os fóruns de desenvolvlmento das
mesorreglóes e construir os planos de
acáo sao fundamentals na imptementacáo
dos programas e projetos da SDRfMI ; e
Entre as recomendacóes, é notória
a necessldade de ampliar as acóes
para qualiñcacao dos atores locais
dos terrltórlos. Eles preclsam estar em
condicóes de elaborar seus projetos,
captar recursos junto as diversas fontes
disponíveis - nao ficar na dependencia
apenas de recursos oriundos da SDRfM 1.

4 CONCLUsAo

Há muitotempo, o país sonhacomo momento
de poder pensar novamente, com deterrnínacáo,
seu desenvolvlmento. Será o dla de rever velhos
modelos e suas mazelas, de repensar nerancas
arraigadas na memórla da populacáo, de redesenhar
projetos e reconstruir consensos em torno de novas
tdé ías-forca, capazes de nos conduzlr a urna etapa
de progresso, bonanca e prosperldade. (GOMES,
2004, p. 323).

Cabe ao Estado um papelimportante na
coordenacáo de decisóes económicas,
na requlacáo de mercados e servicos
públicos, no provimento de servicos
sociais básicos e no desenvolvimento
de regi6es menos favorecidas. Esse
papelserá maisbemexercido, él medida
que for planejado com o concurso da
sociedade civil. Ademais, o processo de
planejamento tendea ser maisefetivo a
nivel local, considerando a proximidade
dos problemas e a representatividade
dosatoresnele envolvidos.

Na escala mesorreglonal, a preferencial na
atuacáo da política pública estudada - a Política
Nacional de Desenvolvlmento Regional (PNDR)
- ocorre urna ampla discussáo teórica sobre
o desenvolvlmento, tao em yoga na estratégla
das políticas de desenvolvlmento endógeno e
amplamente referida neste trabalho.

Evidencia-se, dlante disso, que os resultados
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desta pesquisa e a exploracáo de elementos teórico
emplrlcos formulados pelos renomados autores
citados oferecem alternativa para o entendlmento
e para novas perspectivas de atuacáo no
desenvolvlmento local e regional, posicionados num
contexto brasllelro atual.

Finalmente, a pesquisa vem mostrar a
avalíacáo felta pelos gestores da PNDR, sobre a
efetlvldade da execucáo dos Programas e Projetos
da Secretaria de Desenvolvlmento Regional (SDRf
MI); expóe diversos fatores Impulslonadores,
na írnplementacáo de políticas públicas, para
obtsncáo de bons resultados no desenvolvlmento
local e regional; e, também, aborda sobre quais
enslnamentos e recomendacóes podem ser
extraídos do processo de implementacáo dos
programas e projetos da PNDR no Brasil. Portanto,
a reducáo das desigualdades sociaís engendradas,
pela acáo de políticas desenvolvlmentlstas, desvela
seu alcance e seu potencial transformador, no
ámbito do espaco territorial, vlvenclado pelos atores
envolvidos e pelas pessoas beneficiadas por essas
políticas públicas, sendo estas últimas, ao final, sua
razáo de ser.
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