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RESUMO 

O presente trabalho constitui-se num estudo exploratório, elaborado com o objetivo de            
introduzir as contribuições proporcionadas pela Política Nacional de Desenvolvimento         
Regional (PNDR) para o desenvolvimento sustentável do Brasil e da região Nordeste. Para a              
consecução desse objetivo, foi necessário revisitar todo o histórico de intervenções do            
Governo Federal no país e no Nordeste, apresentar as perspectivas de desenvolvimento que             
fundamentam as diretrizes da PNDR, para, finalmente, conhecer os êxitos e fracassos obtidos             
pela PNDR após mais de dez anos de sua implementação. O procedimento metodológico             
empregado nesta pesquisa para coleta de dados foi o levantamento bibliográfico. A seleção e              
análise das informações considerou trabalhos relevantes dentro da temática abordada e, no            
quarto capítulo, priorizou-se publicações mais recentes que tratassem da PNDR,          
especialmente aquelas que destacavam as contribuições feitas à região Nordeste. Os           
resultados obtidos apontam que a PNDR logrou reunir diversas tendências importantes para o             
desenvolvimento do país em seu texto, inovando na identificação das heterogeneidades           
intrarregionais, no tratamento multiescalar das estratégias e na criação de uma nova            
taxonomia de territórios. Ao mesmo tempo, é reconhecido o fracasso da PNDR em             
estabelecer instrumentos que possibilitassem a implementação da política. Pode-se concluir,          
então, que a PNDR trouxe uma contribuição mais teórica e metodológica ao Brasil e ao               
Nordeste do que prática. Apesar desta política apresentar objetivos, estratégias e diretrizes            
fundamentais ao desenvolvimento sustentável do país, muito do que foi planejado           
permaneceu apenas no campo da intencionalidade. 
Palavras-chave: Políticas Públicas de Desenvolvimento; Desenvolvimento Regional; PNDR;        
Estado brasileiro. 
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ABSTRACT 

This work constitutes an exploratory study, carried with the objective of introducing the             
contributions made by the Regional Development National Policy (PNDR) to the sustainable            
development of Brazil and the Northeast region. In order to achieve this objective, it was               
necessary to revisit the entire history of Federal Government interventions in the country and              
in the Northeast region, to present the development perspectives that underpin the PNDR             
guidelines, all to finally identify the successes and failures obtained by the PNDR after more               
than ten years of its implementation. The methodological procedure used in this research for              
data collection was a bibliographic survey. The selection and analysis of the information             
considered relevant works within the topic addressed and, in the fourth chapter, more recent              
publications dealing with the PNDR were prioritized, especially those that highlighted the            
contributions made to the Northeast region. The results show that the PNDR managed to              
gather several important trends for the development of the country in its text, innovating in               
the identification of intraregional heterogeneities, in the multiscale treatment of strategies and            
in the creation of a new taxonomy of territories. At the same time, it recognizes the failure of                  
the PNDR to establish instruments that enable the implementation of the policy. We can              
concluded, then, that the PNDR brought a more theoretical and methodological contribution            
to Brazil and the Northeast than a practical one. Although this policy presents objectives,              
strategies and guidelines which are fundamental to the sustainable development of the            
country, much of what was planned remained only in the field of intentionality. 
Keywords: Development Public Policies; Regional Development; PNDR; Brazilian State. 
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1 INTRODUÇÃO 
O tema escolhido para elaborar esta monografia foi a Política Nacional de            

Desenvolvimento Regional (PNDR). A escolha desta política como objeto de estudo        

justifica-se pela importância da renovação metodológica e conceitual representada pela          

instituição da PNDR no começo dos anos 2000. É impossível tratar da assimilação de um               

paradigma sustentável de desenvolvimento pelas políticas públicas brasileiras sem discutir o           

papel desempenhado pela PNDR.  

Ademais, a PNDR também se destaca por suas propostas de retomar a condução do              

Estado no planejamento do desenvolvimento nacional e promover uma transformação          

estrutural do Nordeste, Norte e Centro-Oeste brasileiros. Assim, essa política teve           

significativa responsabilidade na recentralização das discussões sobre a questão regional          

brasileira, e foi fundamental para a elaboração de inúmeras políticas públicas do país. 

Para o desenvolvimento deste estudo exploratório, construiu-se a seguinte pergunta          

norteadora: “Quais as contribuições da PNDR para o desenvolvimento sustentável do Brasil e             

da região Nordeste?”. 

A opção por enfocar a região Nordeste deu-se, especialmente, pelo histórico de            

exclusão do processo de desenvolvimento nacional que essa região brasileira vivenciou, bem            

como pela trajetória de intervenções federais empreendidas para que ela pudesse acompanhar            

o ritmo de crescimento econômico do eixo Sul-Sudeste. Uma vez que a PNDR estabeleceu a               

macrorregião Nordeste como de atuação prioritária, esta foi eleita como merecedora de            

atenção especial por parte desta pesquisa. 

O presente trabalho, então, também justifica-se diante da relevância de entender os            

impactos causados por políticas públicas do Governo Federal no Nordeste do Brasil, uma vez              

que essa região, por tanto tempo, teve seu processo de desenvolvimento atrasado e             

prejudicado em decorrência de ações inadequadas ou insuficientes vindas do governos. Desse            

modo, é valioso que pesquisadores atentem-se a estudar o que está sendo feito na atualidade               

para remediar anos de aprofundamento das desigualdades regionais do país. 
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Para o Campo de Públicas , o tema guarda vital importância, uma vez que o processo               1

de formulação da PNDR emerge de uma discussão complexa sobre os modelos de             

desenvolvimento possíveis e adequados às demandas brasileiras, dentro da qual se destacam            

temas como o de adesão a um paradigma sustentável de desenvolvimento e o de renovação               

do papel do Estado enquanto planejador do desenvolvimento nacional. Assim, estudar a            

formulação da PNDR proporciona a oportunidade de entender quais eram as principais            

tendências de formulação de políticas públicas regionais sustentáveis dos anos 2000,           

descobrir como foram adotadas as múltiplas escalas territoriais na elaboração de estratégias            

de desenvolvimento, e, até mesmo, apreender de que maneira um instrumental mal planejado             

pode sabotar uma política alicerçada nos mais coerentes diagnósticos e análises regionais. 

Desse modo, o objetivo geral desta pesquisa é introduzir as contribuições           

proporcionadas pela PNDR para o desenvolvimento do Brasil, de um modo geral, e mais              

especialmente, para o Nordeste. Para a consecução desse objetivo, foi necessário revisitar            

todo um histórico de intervenções do Governo Federal no país e na região Nordeste, bem               

como apresentar as perspectivas de desenvolvimento que fundamentam as diretrizes da           

PNDR, para só então conhecer as características dessa política e os resultados obtidos após              

mais de dez anos desde sua instituição.  

Isto posto, para sanar o problema de pesquisa elencado no presente trabalho, foram             

selecionados três objetivos específicos, os quais serão trabalhados cada um num capítulo do             

desenvolvimento desta monografia: 

I. Conhecer as diferentes fases de intervenção do Estado brasileiro na região Nordeste e             

os paradigmas de desenvolvimento subjacentes a elas; 

II. Apresentar as tendências de desenvolvimento assimiladas pelas políticas públicas         

brasileiras dos anos 1990 e 2000; 

III. Introduzir a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) e suas          

contribuições para o desenvolvimento sustentável do Brasil e da região Nordeste. 

 

1 Segundo Pires et al (2014), Campo de Públicas é uma expressão utilizada por professores, pesquisadores,                
estudantes, egressos-profissionais e dirigentes de cursos brasileiros de Administração Pública, Gestão de            
Políticas Públicas, Gestão Pública, Gestão Social e Políticas Públicas para designar, essencialmente, um campo              
multidisciplinar de ensino, pesquisa e fazeres tecnopolíticos, no âmbito das Ciências Sociais Aplicadas e das               
Ciências Humanas. Ainda segundo os autores, nesse campo são tratados assuntos, temas, problemas e questões               
de interesse público, de bem-estar coletivo e de políticas públicas inclusivas, em uma renovada perspectiva               
republicana (PIRES et al, 2014). 
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Os três objetivos específicos acima foram organizados, cada um, na forma de um             

capítulo, de forma a facilitar a discussão sobre cada um deles. 

O segundo capítulo dessa monografia, que corresponde ao primeiro objetivo          

específico apresentado, busca fazer “Conhecer as diferentes fases de intervenção do Estado            

brasileiro na região Nordeste e os paradigmas de desenvolvimento subjacentes a elas”. Para             

isso, foi realizado uma pesquisa sobre como o Estado lidou com a questão regional brasileira               

ao longo do século XX, com enfoque nas políticas implementadas na região Nordeste.             

Parte-se do entendimento que o problema do subdesenvolvimento do Nordeste é complicador            

do desenvolvimento nacional como um todo, e por isso, diferentes ações foram criadas, com              

diferentes perspectivas do problema a ser enfrentado e da solução a ser implementada. 

Este capítulo pretende resgatar a narrativa histórica de intervenção do Estado           

desenvolvimentista no Brasil, especialmente na região Nordeste do país, e sua posterior            

metamorfose em outras formas de poder e atuação ao longo do final do século XX e século                 

XXI. Contemplou-se as fases hidráulica, econômica e sustentáveis de intervenção estatal no            

Nordeste, os modelos de Estado que implementaram essas estratégias e os próprios            

paradigmas de desenvolvimento que fundamentaram a construção das supracitadas         

estratégias. 

No terceiro capítulo deste trabalho, correspondente ao segundo objetivo específico          

apresentado, opta-se por apresentar as tendências de desenvolvimento assimiladas pelas          

políticas públicas brasileiras dos anos 1990 e 2000. Nesse contexto, são discutidas as             

mudanças que a globalização provocou nas economias pelo mundo, os desafios enfrentados            

pelo Estado brasileiro na transição do século XX para o século XXI, e as estratégias de                

desenvolvimento pensadas internacionalmente e no Brasil para a superação das crises           

instaladas. 

Foram explicados os conceitos de desenvolvimento sustentável, desenvolvimento        

local e desenvolvimento territorial, e exploradas as formas como o Estado brasileiro            

assimilou essas novas perspectivas de políticas públicas e tentou implementá-las no país. 

Por último, o quarto capítulo desta monografia refere-se ao terceiro objetivo           

específico, o qual é responsável por “introduzir a Política Nacional de Desenvolvimento            

Regional (PNDR) e suas contribuições para o desenvolvimento sustentável do Brasil e da             

região Nordeste”. Para alcançar esse objetivo, o capítulo supracitado define o que é a PNDR,               

apresenta seu instrumental e alicerce teórico-metodológico, sua relevância dentro de um           
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paradigma de desenvolvimento sustentável, e reúne as principais análises sobre as           

contribuições proporcionadas por essa política até hoje. 

Neste capítulo são descritos os avanços que a PNDR representou, e, ao mesmo tempo,              

os problemas e limitações enfrentados por essa política, os quais foram decisivos para que ela               

não lograsse atingir seus objetivos de desenvolvimento. 

O procedimento metodológico empregado nesta monografia para coleta de dados foi o            

levantamento bibliográfico de fontes que abordassem as áreas de estudos necessárias à            

elaboração das respostas referentes aos três objetivos específicos elencados. A análise e            

seleção dos dados considerou trabalhos relevantes dentro da temática abordada e,           

especialmente no quarto capítulo, priorizou-se publicações mais recentes que tratassem da           

PNDR, especialmente aquelas que destacavam as contribuições feitas à região Nordeste. 

Finalmente, vale destacar as perspectivas de Estado e políticas públicas que norteiam            

as reflexões realizadas pela autora ao longo do trabalho. A perspectiva de Estado adotada              

neste trabalho coincide com a de Cardoso (2006, p. 17), que o define como “campo de                

relações, de interesses divergentes; espaço onde se estabelecem os conflitos da sociedade”,            

que se materializa através de Instituições, e que pode ser considerado como principal agente              

das políticas públicas. 

A perspectiva de política pública que alicerça esse trabalho, por sua vez, passa pela              

definição clássica de Thomas Dye (1984), que diz que política pública é “o que o governo                

escolhe fazer ou não fazer”. Soma-se a isto o entendimento de que as políticas públicas               

podem ter responsabilidade e autoria compartilhada nos dias atuais, e que, apesar do Estado              

figurar como seu principal agente fomentador, vários outros atores hoje são co-responsáveis            

pela formulação e implementação das políticas públicas. 
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2 AS DIFERENTES FASES DA INTERVENÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO NO          

NORDESTE E OS PARADIGMAS DE DESENVOLVIMENTO SUBJACENTES  

Para iniciar o estudo da atuação desempenhada pelo Estado brasileiro na região            

Nordeste, é necessário revisitar a própria história econômica do país. O Nordeste, que é a área                

de ocupação mais antiga do Brasil, teve o início de sua distribuição demográfica pautada por               

duas atividades econômicas que foram exploradas na época colonial: o cultivo de            

cana-de-açúcar em sistema de plantation, que orientou a formação de agrupamentos humanos            

pelo litoral nordestino, e a criação extensiva de gado pelos meandros do Sertão, responsável              

por uma ocupação menos adensada, próxima aos corpos d’água do bioma semiárido. A             

economia dessa região por muito tempo foi vinculada ao modelo de produção            

agrário-exportador, devido ao seu histórico de monocultura de cana-de-açúcar, latifúndios e           

produção voltada ao mercado externo, próprios do sistema colonialista. 

A partir do século XVIII, o Nordeste perde a significância econômica que detinha nos              

primeiros anos de história do país, devido à decadência do Ciclo da Cana-de-Açúcar e a               

ascensão do Ciclo da Mineração. Ao final do período imperial, a região nordestina tinha              

estabelecido a bovinocultura extensiva como atividade econômica tradicional, e nas décadas           

seguintes veria crescer significativamente a importância da cotonicultura, ambas as atividades           

sendo periodicamente assoladas por períodos de seca, a qual se fazia ainda mais devastadora              

devido a condições socioeconômicas próprias desse território.  

Durante o Ciclo do Café, a região foi isolada do eixo de desenvolvimento             

econômico-produtivo brasileiro e essa situação é agravada após a implantação do parque            

industrial nacional no pós-Segunda Guerra. O processo de industrialização brasileiro          

deflagrou as enormes desigualdades existentes entre os eixos Nordeste e Centro-Sul do país,             

sendo elas aprofundadas ao longo dos anos e, mesmo com os esforços das últimas décadas de                

subverter essa condição, muitos problemas permanecem na contemporaneidade. Assim,         

pode-se dizer que o Nordeste, ao longo dos anos de história brasileira, teve dificuldades de               

acumulação de capital, não acompanhando o ritmo de desenvolvimento do eixo Centro-Sul            

do país. 

Segundo Araújo (2003), o Brasil dos anos 1920 tinha como características           

preponderantes ser rural e agrícola, como revelava o censo realizado em 1930, o qual              
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revelava que 70% da população nacional vivia no campo, inserida numa economia baseada             

na agropecuária. A região Nordeste, especialmente, representava bem esse cenário. 

Para introduzir o tema do intervencionismo estatal no Brasil e no Nordeste, é             

necessário discutir sobre a relevância das mudanças ocasionadas pelo fim da Segunda Guerra             

Mundial, em âmbito global. O período em questão foi marcado pela ascensão do             

intervencionismo estatal nas economias nacionais, influenciada pela popularidade do         

keynesianismo norte-americano do pós-Crise de 1929. Nesse contexto, segundo Cardoso          

(2006, p. 16), “o Estado deixa de ser apenas um agente regulador do sistema econômico (...),                

assumindo também os papéis de planejador, financiador e empresário no processo de            

desenvolvimento, situação que se manteve praticamente inalterada até a década de 1980”. 

Tratando de intervencionismo estatal no Nordeste durante o pós-Segunda Guerra,          

emerge a figura do DNOCS, o qual é considerado por muitos como uma das primeiras               

experiências empreendidas pelo Governo Federal para a redução do subdesenvolvimento na           

região (GUMIERO apud OLIVEIRA, 2014). Este surge em 1945 como um departamento            

nacional, em substituição à Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (IOCS), de 1919,              

antes denominada Inspetoria de Obras contra as Secas (IFOCS), a qual foi formada em 1909.               

Nesse contexto histórico de fortalecimento do papel do Estado, o DNOCS ascende como             

parte da chamada “solução hidráulica” para o Nordeste.  

O DNOCS foi, essencialmente, um mecanismo criado para combater a seca no            2

território nacional, considerada, à época, como a principal causa do atraso nordestino,            

segundo diagnósticos realizado pelo órgãos governamentais da época. A seca de 1877-79 é             

um marco significativo para o início da criação de políticas para lidar com o abastecimento               

hídrico do Nordeste, uma vez que, após essa data, pode-se dizer que as secas nordestinas               

começam a ser consideradas um problema de interesse nacional (CARDOSO, 2006). 

Sobre a atuação do órgão em prol da promoção do desenvolvimento regional,            

Gumiero (2014) afirma que o DNOCS não pode ser considerada então uma agência             

específica para o desenvolvimento regional do Nordeste, uma vez que, além de ter atuação              

em âmbito nacional, sua interpretação sobre o subdesenvolvimento não ia além da            

culpabilização da falta de acesso à água, o que trazia como prognóstico de interferência              

2 A própria perspectiva de adotar políticas de “combate à seca” hoje está ultrapassada. Uma vez que a escassez 
hídrica é própria de regiões semiáridas, atualmente, seguindo concepções mais sustentáveis de lidar com o meio 
ambiente e seus recursos naturais, é utilizada a expressão “convivência com a seca”.  
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essencialmente a construção de açudes. Para o autor, as questões econômicas concernentes às             

estrutura produtivas da região ainda não eram, àquele momento, alvo de ações mais             

significativas vindas do Governo Federal (GUMIERO, 2014). 

O DNOCS nasce de um histórico instável de priorização e esquecimento da questão             

hídrica por parte do Governo Federal. Como resposta às secas de 1915 e de 1919-1920, o                

Presidente da República Epitácio Pessoa criou o Fundo Especial para Obras de Irrigação de              

Terras Cultiváveis do Nordeste com o recolhimento de 2% da receita anual da União. Durante               

o governo de Artur Bernardes, porém, o Fundo Especial foi extinto e as verbas da Inspetoria                

Federal de Obras Contra as Secas (IOCS) foram reduzidas.  

Já durante a década de 1930, a Constituição de 1934 determinava 4% da receita              

tributária para o combate aos efeitos da seca, porém, ainda sob um ângulo assistencialista              

(CARDOSO, 2006), sem adotar a perspectiva de desenvolver a região. A Constituição de             

1937, por sua vez, manifesta-se como um retrocesso em relação à questão regional brasileira,              

uma vez que não dirigiu recursos especiais para o Nordeste. Assim, como bem explica              

Cardoso (2006, p. 99) sobre esse período, “percebe-se que as Inspetorias de Combate às              

Secas mantêm uma grande dificuldade para garantir a existência de recursos para            

operacionalizar suas ações”.  

Em 1945, a IFOCS transforma-se em DNOCS, após um processo de reorganização,            

“mantendo, porém, as diretrizes definidas em sua criação, através, principalmente, da           

construção de grandes açudes e obras de irrigação e de um sistema de estradas de rodagem”                

(CARDOSO, 2006, p. 100). Nos anos seguintes, a Constituição Federal volta a determinar a              

aplicação de 3% da renda tributária da União para execução de obras e serviços de assistência                

econômica e social no Nordeste, sendo então regulamentada em 1949 na forma do "Fundo              

Especial das Secas". 

Cardoso (2006), citando Costa (2003), conclui que apesar da constante oscilação no            

fornecimento de recursos, os órgãos brasileiros criados na perspectiva de “combate à seca”             

conseguiram realizar, de 1909 a 1980, a construção de 275 açudes e, de 1909 a 1992, a                 

perfuração de 26.008 poços no polígono das secas. 

O período de forte atuação de políticas hidráulicas, compreendido entre 1877 e 1950,             

começou gradativamente a sofrer críticas devido ao seu caráter elitista e potencializador das             

desigualdades sociais. A fase hidráulica de desenvolvimento do Nordeste brasileiro foi           

marcada por obras de infra-estrutura patrocinadas pelo Estado e por elites regionais que se              
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mostrariam terrivelmente ineficazes, pois fortaleceriam os latifundiários, beneficiando-os        

com reservatórios de água em suas propriedades, e excluiria mais uma vez a massa de               

produtores rurais, os quais se tornavam mais vulneráveis e dominados pelos grupos de             

poderosos da região (ARAÚJO, 2009). Ou seja, os aparelhos governamentais de combate à             

seca não foram capazes de transformar a estrutura social e econômica da região Nordeste com               

as estratégias que dispunham, pois as mesmas foram utilizadas para interesses particulares, e             

culminaram no agravamento da concentração de poder e riqueza. 

Segundo Cardoso (2006), a criação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco           

(CHESF), em 1945, e da Comissão Vale do São Francisco (CVSF), em 1948, representou um               

momento marcante dentro da concepção "hidráulica" de desenvolvimento, porém, já          

sinalizando uma ruptura. A CHESF e a CVSF representavam uma “transição” para fase de              

intervenção desenvolvimentista, uma vez que já proporcionavam condições energéticas e de           

infraestrutura que seriam necessárias à consecução das estratégias econômicas e produtivas           

que seriam em breve pensadas para a região. Apesar disso, estas concentraram sua atuação              

nas áreas de maior disponibilidade hídrica, e excluíram uma grande área do Nordeste             

pertencente ao Semiárido (CARDOSO, 2006), aumentando as desigualdades intrarregionais. 

A década de 1950 inicia-se marcada pelo surgimento da Política Nacional de            

Desenvolvimento, projeto político fortemente marcado pelo incentivo à industrialização         

nacional, a qual era especialmente voltada aos bens de consumo duráveis, através das mais              

diversas técnicas de planejamento estatal do Estado intervencionista. No pós-Segunda Guerra           

Mundial, houve uma tendência quase global na adesão dos pressupostos de Keynes de             

promover reerguimento das economias nacionais por meio da forte intervenção do Estado,            

seja por meio do Estado de Bem Estar Social (Welfare State), seja pelo Estado              

Desenvolvimentista.  

O modelo de intervenção do Estado brasileiro nesse momento histórico foi o do             

Estado Desenvolvimentista, padrão hegemônico nos países latinos capitalistas, nos quais o           

grupo de atores sociais primordiais ao processo de desenvolvimento nacional praticamente           

não contemplou agentes do mercado. Como afirma Cardoso (2006), reportando-se a Dulci            

(2001), o Estado foi o principal agente promotor do desenvolvimento da América Latina,             

devido ter incubido-se dos papéis de empresário, planejador, regulador e financiador durante            

esse processo.  
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Tal qual a maioria dos Estados desenvolvimentistas presentes em países          

subdesenvolvidos e não industrializados, o Estado brasileiro tornou prioridade mudanças          

econômicas estruturais, as quais almejavam mudar o padrão produtivo do país de            

essencialmente agrário para industrial, sem ignorar as demandas de modernização da           

agricultura e urbanização. 

É importante mencionar que, nesse momento, o paradigma de desenvolvimento          

vigente no Brasil, o qual alicerçava as intervenções do Estado Desenvolvimentista, era            

baseado em ações racionalistas e universalistas. Isto é, o planejamento e a administração             

estatais eram generalistas e ignoravam, em grande parte, os localismos e suas diferenças             

culturais, sociais econômicas e institucionais.  

Foi o período em que o capital produtivo industrial chegou ao Brasil, sendo             

recepcionado por JK, em oposição ao governo varguista, que se opunha a este tipo de               

financiamento do desenvolvimento (ARAÚJO, 2009). Desse modo, a Política Nacional de           

Desenvolvimento dos anos 1950 salienta as mais variadas demandas que o Nordeste tinha             

pendentes, uma vez que este não conseguia acompanhar as mudanças da era de ouro do               

capitalismo, que ostentavam seu progresso de forma concentrada no Centro-Sul do Brasil            

(ARAÚJO, 2009). Isto é, a política nacional estava promovendo desenvolvimento para           

apenas uma região, em detrimento de outras. 

Concomitante à ascensão do Estado interventor, emergiram então questionamentos         

sobre os problemas regionais existentes no Brasil, havendo nesse momento um           

aprofundamento da consciência nacional sobre as condições socioeconômicas do Nordeste do           

país, as quais, durante a década de 1950, eram de tamanha miséria que se tornou prioridade                

do governo da época tomar medidas mais contundentes para amenizar os problemas            

enfrentados.  

Segundo o exposto no capítulo de Apresentação da obra “O pensamento de Celso             

Furtado e o Nordeste Hoje” (FURTADO et al, 2009), a situação do Nordeste guardava              

dificuldades cujas raízes eram oriundas da própria formação do Brasil: a concentração agrária             

continuava perversa, agravada pelo fato de que os melhores solos mantinham-se em sua             

maioria pertencentes aos latifúndios produtores de produtos agrícolas para exportação; os           

recursos e infra-estrutura necessários para convivência com a seca permaneciam escassos; e,            

por último, a incapacidade das populações locais, principalmente as sertanejas, de se            
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organizarem e produzirem os meios de sua sobrevivência persistia, diante do autoritarismo            

coronelista da região. 

Era o que se chamou de “questão regional” despontando no cenário político nacional,             

devido à intensificação das discrepâncias inter regionais que ocorriam ao longo das décadas             

do século XX, as quais por vários momentos foram incentivadas pela ação - ou, em alguns                

momentos, omissão - do Governo Federal. Na década de 1950, Celso Furtado surge como um               

expoente, contestando a política nacional do governo JK. Ele dizia que esta refletia-se em              

bons indicadores para o país, porém, na perspectiva regional, suas ações excluíam e até              

mesmo prejudicavam o Nordeste brasileiro. O que Celso Furtado queria era que o Estado              

desenvolvimentista chegasse ao Nordeste, pois esse já era atuante na região Sudeste. 

Como bem explicita Tânia Bacelar de Araújo, as críticas reservadas à política de             

desenvolvimento nacional da época focavam na forma desigual como o Estado brasileiro            

incentivava a ocupação industrial, por meio de ações de subsídio direto à industrialização ou              

de investimento em infraestrutura (ARAÚJO, 2009). Desse modo, pode-se concluir que o            

próprio Estado atuou como agente intensificador das desigualdades regionais do país, por            

meio da sua política nacional de desenvolvimento da década de 1950. 

A ideia-força que emergia nesse período sobre o Nordeste do Brasil era de que se               

fazia premente“transformar a base econômica da zona semiárida, para torná-la mais resistente            

ao impacto das secas” (FURTADO, 2009), pois, como Celso Furtado defendia, o problema             

da região não era a tão propalada condição climática, mas o tipo de organização              

socioeconômica estruturada no semiárido por séculos, desde a colonização do país           

(ARAÚJO, 2009). Assim, surgiam os fundamentos do que posteriormente seria chamado de            

“fase econômica” de intervenção estatal no Nordeste. 

Ainda durante o governo de Juscelino Kubitschek, teve início, em 1959, a chamada             

Operação Nordeste, a qual foi marcada pelas determinações do relatório do Grupo de             

Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN) - chamado de “Uma política para o              

Desenvolvimento do Nordeste” e publicado em 1959 - e pelos dois Planos Diretores de              

Desenvolvimento Econômico e Social para o Nordeste - de 1961 e 1963 -, de autoria da                

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) (GUMIERO, 2014). Todos eles          

planejavam uma reorientação e reorganização da economia regional nordestina. 

Gumiero (2014) explica que as prioridades da Operação Nordeste passavam por           

investimentos em infraestrutura e industrialização, a fim de superar o subdesenvolvimento           
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pelo incremento da produtividade. O autor continua afirmando que, naquele momento,           

acreditava-se que o melhoramento da qualidade de vida das populações do Nordeste ocorreria             

como consequência do sucesso das políticas públicas econômicas implementadas pelo          

Governo Federal. 

A Sudene, instituída pela Lei Federal nº 3692, de 15 de dezembro de 1959, foi criada                

como mais um instrumento necessário à redução das desigualdades existentes entre a região             

Nordeste e o Centro-Sul do país. Inicialmente concebida como agência e idealizada para se              

contrapor ao Estado oligárquico ainda dominante em todo o Nordeste à época, o órgão              

enfrentou significativa resistência por parte das elites locais dessa região brasileira, devido            

aos planos de industrialização reduzirem as fontes tradicionais de poder e influência dos             

coronéis (ARAÚJO, 2009). 

Nas palavras do próprio Celso Furtado, um dos grandes nomes responsáveis pela            

criação desse órgão de desenvolvimento, “um dos objetivos da criação da Sudene foi             

exatamente dotar a região de um instrumento que lhe permitisse participar eficazmente dos             

centros formuladores da política econômica e financeira do país” (FURTADO, 2009). A            

Sudene teve importância também na inserção do Nordeste brasileiro no contexto nacional de             

industrialização crescente.  

Nesse momento de busca de levantamento de soluções para a chamada “questão            

regional brasileira”, através de soluções de cunho econômico, também é criado o Banco do              

Nordeste do Brasil (BNB), um marco para as estratégias de desenvolvimento regional do             

país. O BNB foi criado a partir do entendimento de que a região Nordeste possuía demandas                

de crédito em condições específicas, diferentes das outras regiões do país. 

Desde sua criação em 1952 até os dias atuais, o BNB permanece como um dos               

principais instrumentos de intervenção federal no Nordeste brasileiro, e isso se dá, como bem              

pontua Cardoso (2006), pela sua constante capacidade de se renovar, adaptando-se aos            

diferentes paradigmas de desenvolvimento que emergem no cenário nacional.  

Porém, ainda segundo Cardoso (2006), a atuação do BNB juntamente com os órgãos             

criados durante a intervenção hidráulica e de transição (IOCS/IFOCS/DNOCS,         

CVSF/CODEVASF, CHESF) foi capaz de fornecer ao Nordeste brasileiro energia elétrica,           

infra-estrutura, barragens e reservatórios, mas não pode impedir que, na seca de 1958, o              

Governo Federal adotasse medidas emergenciais muito semelhantes às adotadas durante a           

fase hidráulica. Esta situação apontou para o fato de que as estratégias de desenvolvimento              
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adotadas para a região ainda não eram o suficientes para superar seus graves problemas              

estruturais. 

Furtado (2009), por sua vez, traz uma relevante contribuição quando compara a            

estratégia de desenvolvimento que estava sendo pensada no final da década de 50 para o               

Nordeste com as políticas de desenvolvimento implementadas em momentos anteriores          

àquele. Ele argumenta que a solução não poderia se dar através da mera injeção de recursos e                 

subsídio de investimentos na região, uma vez que estes estavam levando ao adensamento             

demográfico e promovendo mais desigualdades, sem contribuir para os resultados esperados,           

que eram de garantir especialmente à produção local de alimentos resistência à seca             

(FURTADO, 2009).  

Em 1959, percebendo-se que o problema do Nordeste encontrava-se na atividade           

produtiva agrícola, adotou-se como alvo uma política regional de reconstrução do conjunto            

do setor agrícola (FURTADO, 2009). Como bem explicita Tânia Bacelar de Araújo,            

chegava-se ao entendimento de que os problemas associados aos períodos de escassez hídrica             

eram na verdade consequências da dificuldade de acumulação material dos produtores rurais            

nos períodos em que havia chuva, produção e abundância de recursos. Quando instalavam-se             

as longas estiagens, os agricultores estavam descapitalizados e, por isso, incapazes de lidar             

com as condições adversas que se apresentavam, tendo então de recorrer à políticas             

emergenciais ou à emigração (ARAÚJO, 2009). 

No concepção de Celso Furtado, o qual estava a frente da Sudene e suas políticas               

naquele momento, a reforma agrária tornava-se fundamental, pois tinha potencial para reduzir            

significativamente a preocupante concentração de renda existente em todo o país, por meio da              

transformação dos agricultores em atores dinâmicos no plano econômico e no processo de             

desenvolvimento regional e nacional (FURTADO, 2009). Para o autor, então, tirar toda uma             

classe de agricultores de seu estado de exclusão para serem protagonistas na dinâmica do              

desenvolvimento do Nordeste era uma opção política.  

Para a consecução desse objetivo, as mudanças necessárias deveriam contemplar a           

formação e fortalecimento de cooperativas, ampliação do acesso ao crédito oficial, e medidas             

para aumento do nível de vida dos pequenos e médios produtores (FURTADO, 2009). Estes,              

no entendimento do autor, seriam os únicos aptos a criar uma “agricultura ecologicamente             

adaptada ao semiárido” e absorvedora da mão-de-obra do meio rural (FURTADO, 2009).            

Essas ideias não puderam fincar raízes e desenvolver-se nessa época, pois, com o             
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acontecimento do Golpe Militar de 1964, as prioridades políticas nacionais foram           

redirecionadas. As mudanças pensadas por Celso Furtado só voltariam a ser pensadas            

novamente no bojo das estratégias de desenvolvimento para o Nordeste ao final do século              

XX, quando ocorreria uma inflexão no modo como as políticas públicas tratavam as questões              

sociais. 

Para Celso Furtado, as décadas de 1960 e 1970 podem ser caracterizadas como um              

“caso exemplar de mau desenvolvimento” (FURTADO, 2009). Segundo o autor, apesar das            

taxas de crescimento econômico bastante elevadas da região Nordeste no período, do            

processo de industrialização intenso e da melhora significativa da infra-estrutura física, de            

transportes e de energia, os salários da população nordestina não refletiram essas mudanças.  

Pode-se dizer que as estratégias de desenvolvimento regional praticadas nas primeiras           

décadas da Ditadura Militar tinham características muito semelhantes às do período anterior,            

uma vez que as políticas prioritárias do modelo Desenvolvimentista permaneceram. As ações            

empreendidas para o crescimento econômico naquela época tinham as seguintes          

características: 

a) a industrialização é vista como o motor do processo de desenvolvimento; b)             
igualmente, a urbanização é sinônimo de desenvolvimento; c) os processos de           
decisão, tanto públicos como privados, são centralizados; d) a industrialização é           
baseada nas grandes unidades de produção, públicas ou privadas, organizadas          
verticalmente (CARDOSO, 2006, p. 109) 
 

Milani e Pessoa (2015, p. 77) acrescentam que, na década de 1970, o II Plano               

Nacional de Desenvolvimento (II PND) “apresentou uma grande contribuição para a indústria            

nordestina na mudança de seu padrão de especialização, de produtos de consumo não             

duráveis para produtos intermediários”. Porém, é importante frisar, ainda segundo as autoras,            

que a II PND não priorizava a região Nordeste, uma vez que era uma política de                

desenvolvimento nacional (MILANI, PESSOA, 2015). 

Foi durante os anos 1970 que se aprofundaram mais significativamente as críticas ao             

paradigma de desenvolvimento fundante do Estado Desenvolvimentista brasileiro, após         

décadas de incontestada adesão. Subjacente a esta mudança estavam discussões iniciais sobre            

a validade dos indicadores de desenvolvimento vigentes (CORRÊA, 2009), os quais           

legitimavam a prioridade depositada nos investimentos econômicos durante o         

Desenvolvimentismo. 
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Nesse momento, começaram a surgir controvérsias acerca do poder dos indicadores            

baseados em incremento produtivo para orientar um desenvolvimento econômico e social           

real. As questões sociais estavam esquecidas frente à imensa relevância dada ao PIB e à renda                

per capita durante os anos de intervencionismo estatal, fazendo com que os objetivos de              

redução da pobreza nacional não tivessem mecanismos o suficiente para serem alcançados e             

avaliados. Nas décadas seguintes, as críticas consolidam-se e provocam mudanças reais. 

Segundo Celso Furtado, os primeiros anos da década de 1980 foram de recessão e              

retrocesso econômico para o Nordeste (FURTADO, 2009). Estes problemas foram          

aprofundados pela gestão pública federal, quando se optou por reduzir os investimentos            

públicos, o que causaria danos ainda mais acentuados nas regiões mais pobres do país, que               

eram intensamente necessitadas da intervenção pública federal (FURTADO, 2009). A          

restrição dos financiamentos públicos afetou sobremaneira as políticas de desenvolvimento,          

especialmente aquelas regionais. 

Apesar dos danos também causados pela seca de 1979 e pela intensificação da             

chamada “crise da dívida”, a década de 1980 foi marcada pelo avanço da industrialização nos               

grandes centros urbanos da região Nordeste do Brasil, tendo sido firmados parques industriais             

especialmente nas cidades de Recife, Salvador e Fortaleza (ARAÚJO, 2009). Nesse           

momento, o Nordeste começa a acompanhar a mudança estrutural que o país atravessava ao              

longo de algumas décadas, através dos seus grandes centros urbanos. 

Ainda sobre o processo de industrialização do Nordeste ocorrido nos anos 1970 e             

1980, Cardoso (2006) afirma que os investimentos realizados durante a década de 1960, pela              

Sudene, nas áreas de infra-estrutura econômica, principalmente de transporte e energia           

elétrica, foram determinantes.  

Para o autor, os investimentos realizados explicam o Nordeste apresentar tamanho           

dinamismo dos investimentos nas atividades privadas, emergindo como a região com mais            

elevada taxa média de crescimento do PIB durante as supracitadas décadas. Porém, muitas             

dessas empresas eram filiais de empresas do Sudeste, estavam instaladas apenas em grandes             

capitais do Nordeste e contratavam pouca mão-de-obra (CARDOSO, 2006).  

Desse modo, a modernização ocorrida no Nordeste durante os anos de governo militar             

foi conservadora (ARAÚJO , 2009), pois os investimentos realizados em prol do crescimento             

econômico nacional, mais uma vez, atenderam aos interesses de acumulação material de            
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grupos de poder oriundos da região Sudeste, e, no máximo, favoreceram a acumulação             

material das elites nordestinas. 

Sobre esse assunto, Araújo (2003, p. 1) retoma a discussão sobre o Estado brasileiro              

existente ao longo de quase sete décadas, dos anos 1920 aos anos 1980, ter sido definido por                 

seu caráter “desenvolvimentista, conservador, centralizador e autoritário”, e gerado custos          

sociais que permanecem até hoje. Era um modelo de Estado mais atento às demandas de               

consolidação do processo de industrialização que às condições de bem-estar social do povo             

brasileiro, um Estado que podemos chamar de “promotor do desenvolvimento e não o             

transformador das relações da sociedade” (ARAÚJO, 2003, p. 1). A partir desse            

entendimento, pode-se entender o porquê da situação de pobreza e exclusão social do             

Nordeste ter sido coadjuvante ao longo de tantas décadas no âmbito das políticas de              

desenvolvimento. 

Assim, durante o período supracitado, os objetivos de crescimento econômico          

sobrepujaram os de proteção social no campo das políticas públicas do Governo Federal.             

Como bem afirma Araújo (2003, p. 2), “se olharmos a história recente, as políticas sociais e                

as políticas regionais são meros apêndices, não são o centro das preocupações das políticas              

públicas” pois seu viés era ‘predominantemente compensatório’”.  

Cardoso (2006) corrobora com o pensamento apresentado acima, ao também          

apresentar críticas aos resultados do processo de desenvolvimento da região Nordeste, o qual             

julga concentrado e assistencialista: 

Entretanto, apesar do evidente crescimento econômico ocorrido no Nordeste,         
percebe-se que tal dinamismo não se difundiu de forma homogênea em todos os             
espaços da região, gerando um desenvolvimento seletivo e diferenciado. Outro          
ponto a ser considerado é que, mesmo com a mudança de foco da concepção              
hidráulica para a econômica, a lógica de intervenção governamental na Região           
nesse período, sobretudo nas áreas não-dinâmicas, continuou sendo de cunho          
assistencialista, materializada em programas de distribuição de cestas básicas e de           
criação de frentes de trabalho (CARDOSO, 2006, p. 108). 
 

Ainda na década de 1980, o endividamento do Estado brasileiro e a dificuldade             

crescente apresentada de financiar o desenvolvimento econômico favoreceram a crise do           

modelo de intervenção estatal Desenvolvimentista e fortaleceram a proposta Neoliberal no           

cenário político nacional. O receituário neoliberal para superação da crise que se instalava             

rapidamente era de redução do tamanho do Estado ao estritamente necessário, de tomada de              

princípios do livre mercado, e de adesão aos ajustes estruturais internos recomendados pelo             

Consenso de Washington (CARDOSO, 2006). 
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As transformações impostas pela nova ordem mundial foi essencial no contexto de            

contestação dos conceitos historicamente estabelecidos no Brasil de desenvolvimento, função          

pública, relação entre setor público e setor privado, culminando então numa reconfiguração            

das interações estabelecidas entre Estado e sociedade civil no país (CARDOSO, 2006). De             

fato, com uma forte tradição de Estado centralizador, o Brasil teve uma transição de Estado               

“fazedor” para Estado “regulador”  cheia de percalços (ARAÚJO, 2003, p. 2).  3

Uma vez que o Estado centralizador tendia ao autoritarismo, as mudanças para a             

assimilação do paradigma de Estado regulador constituíram-se como um difícil passo em            

direção ao diálogo com a sociedade civil, em prol da construção de consensos. As ditaduras               

varguista e militar são provas da ínfima tradição democrática brasileira, que reverbera nos             

dias de hoje em políticas públicas ainda conservadoras de um viés autoritário (ARAÚJO,             

2003). 

Nesse contexto de falência do modelo Desenvolvimentista e das bases que o            

sustentavam, houve a crise dos órgãos de planejamento regional do país (CARDOSO, 2006),             

que perderam sua importância especialmente após a promulgação da Constituição de 1988, a             

qual é célebre por estabelecer a descentralização e a municipalização como alguns dos             

principais pilares da gestão pública moderna. Exemplo disso foi a extinção da Sudene, órgão              

produzido por esse contexto histórico que entendia o desenvolvimento dentro de um viés             

eminentemente economicista e quantitativo, em maio de 2001, “sob alegação de inocuidade            

funcional e fonte de desvios de recursos públicos” (FERREIRA, 2009), sendo então            

associado à chamada “indústria das secas”. 

Ainda sobre a Constituição de 1988, apesar dos avanços sociais tornados possíveis            

devido a sua promulgação, deve-se considerar que a mesma não apresentou avanço no             

tocante ao combate às desigualdades regionais do país. Brandão (2019) retoma a discussão de              

alguns autores para afirmar que, apesar da expectativa em relação à Carta Magna trazer uma               

abordagem territorial de tratamento das desigualdades nacionais, esta apresentou várias          

limitações. A Constituição criaria os Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte           

(FNO), do Nordeste (FNE) e do Centro-Oeste (FCO), as imporia um corte no formato do               

3 Para Tânia Bacelar de Araújo, o Estado brasileiro assumiu funções reguladoras ao longo do período                
republicano, porém, é fato que a face reguladora foi bem menor que a face realizadora, sendo a primeira                  
empregada apenas quando era imprescindível ao projeto nacional de desenvolvimento (ARAÚJO, 2003).  
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financiamento do desenvolvimento regional, por reduzir os recursos destinados a esse fim            

(BRANDÃO, 2019). 

O novo contexto político brasileiro emergiu trazendo muitas novidades em relação ao            

papel da sociedade civil. Demonstrando sua importância na construção de novas estruturas de             

poder econômico e político, a sociedade civil gradativamente assumia diferentes papéis,           

como de “co-regulação, apresentação de propostas e soluções no nível local e,            

fundamentalmente, o desenvolvimento da cidadania com a criação de espaços éticos e            

políticos nas comunidades” (CARDOSO, 2006, p. 17).  

Todas essas mudanças iam de encontro, sem embargo, à lógica de atuação do Estado              

centralizador, alicerçado no tratamento homogeneizado das múltiplas realidades nacionais,         

nas propostas de fluxo top-down e na significativo dificuldade de promoção da participação             

social da população, gerando tensões e subvertendo os paradigmas vigentes por décadas de             

construção de políticas públicas (ARAÚJO, 2003). 

Mais do que pela revisão da forma de atuação do Estado e do caráter das políticas                

públicas, o final do século XX no Brasil foi marcado pela revisão do paradigma adotado de                

“desenvolvimento”, entendido em décadas anteriores como sinônimo estrito de “crescimento          

econômico”. A discussão defendia uma visão mais holística do conceito de desenvolvimento,            

o que proporcionou a criação de novas categorias de análise e indicadores, capazes de              

contemplar princípios oriundos dos conceitos de sustentabilidade e participação social          

(CARDOSO, 2006). Era a crise da ideia de desenvolvimento circunscrita ao crescimento do             

Produto Interno Bruto (PIB) e da renda per capita, enquanto se popularizava o uso do Índice                

de Desenvolvimento Humano (IDH) (CORRÊA, 2009). 

A proposta de Estado Mínimo e os dogmas de não intervenção do Estado,             

gradativamente, são abandonados, ao constatar-se que as políticas promovidas seguindo as           

orientações do Consenso de Washington não conduziam ao restabelecimento da economia           

nacional, pois apenas buscavam soluções para os problemas da dívida externa. Sobre as             

reformas realizadas no contexto do Estado neoliberal brasileiro e suas repercussões nas            

condições de bem-estar e proteção social do país, Cardoso (2006) escreve que: 

Do ponto de vista social, o panorama é ainda mais decepcionante, constatando-se            
que os impactos das reformas sobre as condições de vida das populações foram             
piores do que previam seus formuladores e implementadores: erodiram-se os níveis           
dos salários reais; contingentes cada vez maiores de pessoas foram lançadas abaixo            
da linha da pobreza; aprofundaram-se as diferenças sociais; ampliou-se o déficit           
estatal na prestação de direitos fundamentais; a degradação ambiental não se           
reverteu, nem diminuiu (CARDOSO, 2006, p. 79). 

 



23 

 
Desse modo, nos anos 1990, o Estado brasileiro é reorganizado para adotar uma             

atuação “facilitadora” de estratégias de desenvolvimento, criando condições atrativas aos          

investimentos estrangeiros, ao passo que coordenava os elementos endógenos da economia           

(CARDOSO, 2006). Figura nesse cenário político nacional, então, um modelo de Estado            

articulador das demandas do governo, do mercado e da sociedade civil, esta última mais              

fortalecida e autônoma após a redemocratização. Enquanto promotor do desenvolvimento          

nacional, o Governo Federal mantinha encolhidas suas responsabilidades, optando por          

políticas liberais, focando na estabilização da estrutura macroeconômica do país e           

incentivando investimentos oriundos do capital privado (CARDOSO, 2006). 

Emergem então no Brasil novas prioridades em relação a políticas públicas de            

desenvolvimento, movimento resultante do surgimento da nova estrutura de governança do           

país e de mudanças políticas, sociais e culturais alinhadas à própria evolução do conceito de               

desenvolvimento ao redor do mundo. Nesse contexto, estratégias como a de desenvolvimento            

local despontam ao final do século XX como um dos caminhos possíveis para estimular a               

autogestão das comunidades. 

As instituições públicas federais promotoras do desenvolvimento, então, tiveram de se           

adaptar e reformular suas políticas, a fim de atuarem segundo o paradigma de             

desenvolvimento sustentável que se consolidava no país. Como explica Cardoso (2006),           

ainda nos anos 1990 chega à região Nordeste do Brasil a estratégia de desenvolvimento local,               

numa atuação do Estado marcada pelo enfoque sustentável e pela valorização da participação             

da sociedade civil na gestão de políticas públicas, sendo o Banco do Nordeste o principal               

agente do Governo Federal na região.  

Uma das ações do BNB que materializa esse novo enfoque para o desenvolvimento da              

região Nordeste foi o programa chamado “Farol do Desenvolvimento”. Essa atuação           

demonstra que o BNB, ao longo de sua história, conseguiu metamorfosear seu caráter             

desenvolvimentista, inicialmente atrelado às tendências do desenvolvimento quantitativo        

vigente na época de sua criação, e no final do século XX, logrou despontar como um                

fomentador do desenvolvimento sustentável. 

A adesão ao modelo de desenvolvimento local representou um grande rompimento           

com as formas anteriores de gestão pública e de interação Estado-Sociedade antes vistas no              

país, uma vez que o poder público descentralizando sua estratégia de desenvolvimento, dava             
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oportunidade de emergirem novas formas de gestão, mais sustentáveis, ao considerarem os            

múltiplos contextos socioculturais, políticos e econômicos das localidades do país          

(CARDOSO, 2006). Ainda assim, muitas críticas são feitas aos modelos adotados durante os             

anos 1990. Para Brandão (2019), a última década do século XX foi marcada pela              

intensificação das características macroestruturais históricas das múltiplas desigualdades        

sociais e regionais brasileiras.  

Para o autor, o período foi marcado pela hegemonia da ideologia liberal na             

Administração Pública brasileira, através do Estado Gerencialista, e pelo ajuste          

macroeconômico conduzido principalmente pelo capital financeiro internacional. Foi um         

momento de esvaziamento das políticas desenvolvimentistas e do planejamento estatal, as           

quais deram espaço a outras questões, como a chamada “guerra fiscal” ou pelos esforços dos               

estados em inserir-se nos mercados globais (BRANDÃO, 2019). 

A retomada da capacidade de planejamento estatal e das políticas públicas de            

desenvolvimento regional só ocorreria nos anos 2000, quando avolumam-se as críticas ao            

liberalismo econômico e à restrição da participação do Estado enquanto planejador do            

processo de desenvolvimento nacional e regional. 

Em vista do que foi posto no decorrer desse capítulo, pode-se compreender o longo              

caminho percorrido pelos diferentes paradigmas adotados no Brasil de desenvolvimento,          

Estado e políticas públicas, até chegar às concepções contemporâneas, as quais subsidiaram a             

formulação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR). Conclui-se que as           

políticas públicas produzidas no início do século XX são profundamente diferentes daquelas            

pensadas ao final desse século.  

É importante visualizar que a PNDR, lançada no início dos anos 2000, é uma política               

pública que veio para amenizar desigualdades regionais e intrarregionais que não são            

recentes, mas que se avolumaram durante décadas, muitas vezes fomentadas pelo próprio            

Estado brasileiro. Como este capítulo explicita, as desigualdades regionais do país surgem            

ainda durante o período do Brasil Colonial, quando os ciclos econômicos direcionaram as             

regiões brasileiras que estariam inseridas na dinâmica de desenvolvimento econômico, sem           

que houvesse uma Administração Central que buscasse inserir as regiões excluídas, como o             

Nordeste.  

Pode-se dizer que apenas com a adoção de um paradigma de Estado intervencionista             

no pós-Segunda Guerra Mundial que o Governo brasileiro logrou assumir ações mais            
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contundentes em relação à diminuição das desigualdades regionais, ao passo que as            

aprofundava, através, por exemplo, de sua Política Nacional de Desenvolvimento que investia            

prioritariamente nas áreas do país que já possuíam as melhores condições de industrialização. 

Para que a região nordestina pudesse adquirir capacidade de acumulação de capital e             

acompanhar o ritmo de crescimento econômico do país, o Estado brasileiro experimentou            

fases de intervenção hidráulica e econômica no Nordeste, ambas alinhadas a um modelo de              

Estado autoritário, centralizador, generalizador das desigualdades intrarregionais, de atuação         

top-down e excludente das massas da sociedade; e a um paradigma de desenvolvimento             

próprio do Estado Desenvolvimentista, que limitava o progresso ao crescimento econômico. 

Essas duas fases lograram transformar a base produtiva da região Nordeste e provocar             

um aumento significativo do PIB, porém, sem alterar as estruturas sociopolíticas vigentes no             

país, as quais implicavam em níveis alarmantes de pobreza e exclusão social, e até mesmo               

contribuiram para o aumento das desigualdades regionais e intrarregionais do Nordeste. 

É com a crise no modelo de Estado Desenvolvimentista que surgem novas formas de              

fazer desenvolvimento e gestão pública, baseadas numa concepção holística de          

desenvolvimento, a qual permitisse contemplar a sustentabilidade econômica, social,         

ambiental, política e cultural. Ao mesmo tempo, o Estado sofre retração em sua atuação, por               

sua dificuldade de financiar o desenvolvimento, pelo fortalecimento das crenças neoliberais e            

pelo movimento de redemocratização, provocando um processo de descentralização         

política-administrativa e de abertura para o diálogo com novos atores sociais. 

A PNDR, então, já é concebida dentro de uma perspectiva de não apenas alterar as               

estruturas econômicas das regiões brasileiras economicamente deprimidas, mas de         

transformar as relações sociais de poder numa perspectiva de inclusão social e combate à              

pobreza, de uma forma nunca antes feita pelo Estado Desenvolvimentista. Essa política já             

nasce no novo contexto de governança estabelecida entre Estado, setor privado e sociedade             

civil, no qual o Estado é mais articulador de interesses que executor do progresso nacional.               

Ao mesmo tempo, a PNDR apresenta algumas inovações, como o fato de retomar o              

planejamento estatal e as políticas regionais no século XXI, após a crise desse modelo              

ocorrida nas últimas décadas do século XX no Brasil. 

No próximo capítulo, serão discutidas as principais tendências de desenvolvimento          

surgidas nas décadas de 1990 e 2000, as quais foram fundamentais no embasamento teórico e               

metodológico da PNDR, e de várias políticas públicas brasileiras formuladas no período.            
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Ademais, também será contemplado como se deu a retomada do planejamento estatal e das              

políticas de desenvolvimento regional no contexto do início do século XXI. 
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3 A ASSIMILAÇÃO DE NOVAS TENDÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO PELAS         

POLÍTICAS PÚBLICAS DOS ANOS 1990 E 2000 - DESENVOLVIMENTO         

SUSTENTÁVEL, LOCAL E TERRITORIAL  

Pode-se afirmar que, a partir da década de 1990, no Brasil, as políticas públicas              

começaram a aderir tendências que permanecem até os dias atuais, figurando no arcabouço             

teórico das ações do Estado contemporâneo. 

Um dos paradigmas que mais definiram as políticas públicas desenhadas nos contexto            

da última década do século XX, e do século XXI de um modo geral, foi o do                 

desenvolvimento sustentável. A partir desse novo modelo de desenvolvimento, almejava-se          

assegurar crescimento econômico atrelado à inclusão social e à proteção do meio-ambiente. A             

intenção era de trazer para o desenho das políticas públicas uma nova filosofia de              

desenvolvimento, apartada dos dogmas preconizados pelos modelos anteriores de         

crescimento econômico quantitativo e de exclusão das comunidades locais do processo de            

operacionalização das ações que as atingiam. 

Para materializar essa renovação teórico-normativa nas dimensões econômicas,        

sociais, ambientais, políticas e culturais das políticas públicas de desenvolvimento de todo o             

mundo, mudanças conceituais foram necessárias. Para a implementação de uma proposta de            

desenvolvimento com bases mais sustentáveis no Brasil, foram construídas políticas          

alinhadas à estratégia de desenvolvimento local. Nas palavras de Cardoso (2006), os            

discursos acadêmicos, políticos e econômicos da época apresentavam a seguinte ideia-força           

sobre como estratégias que priorizassem a dimensão local poderiam promover um           

desenvolvimento mais sustentável: 

o local é comumente apresentado como o entorno econômico-sócio-territorial         
(município ou Região) onde, aproveitando-se as vantagens competitivas locais,         
busca-se construir as múltiplas dimensões do desenvolvimento sustentável        
(econômico, social, ambiental, político e cultural) (CARDOSO, 2006, p. 88) 
 

A concepção de desenvolvimento adotada nesse período traz muitos elementos das           

interpretações de Schumpeter sobre como deveriam ocorrer os processos de          

desenvolvimento. Sintetizando a explanação de Barquero (2014) sobre o autor, é dito que             

Schumpeter acreditava num modelo de desenvolvimento que funcionasse a partir de baixo,            

uma vez que os fatores determinantes desse processo seriam as empresas, as inovações e as               

instituições, as quais seriam responsáveis por alterações nos mecanismos endógenos do           
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sistema econômico. As transformações geradas por esses processos, então, promoveriam o           

desenvolvimento, no entendimento schumpeteriano. 

Para o próprio Barquero (2014, p. 55), por sua vez, “desenvolvimento pode ser             

entendido como um fenômeno territorial em que os atores que tomam as decisões de              

investimento são incorporados no sistema de relações institucionais, culturais e sociais           

que  caracterizam  cada  território”. 

Sobre como o conceito do local foi assimilada à discussão sobre desenvolvimento, o             

autor afirma que foi na década de 1980 que as análises das transformações produtivas              

passaram a incorporar dimensões espaciais. Segundo o mesmo, “a introdução da noção de             

localidade na teoria de desenvolvimento permite relacionar a dinâmica da reestruturação           

produtiva com a do sistema global de produção e de troca de mercadorias” (BARQUERO,              

1995, p. 224). 

Concomitantemente, mudanças institucionais que ocorreram ao longo dos anos 1990          

não apenas modificaram a hierarquia da relação entre a União, Estados e Municípios, mas              

também influenciaram no relacionamento existente entre o Estado, a Sociedade Civil e a             

Iniciativa Privada. Como bem afirma Barquero (2014, p. 64-65) sobre esse contexto            

internacional de mudanças, citando Bobbio (2002), “a redução das hierarquias internas           

dos países favoreceu a participação da sociedade civil na tomada de decisões,            

implementação de acordos entre os diferentes níveis de organizações públicas e           

cooperação entre atores públicos e privados”.  

De fato, no Brasil, a implementação de estratégias de desenvolvimento local foi            

precedida de transformações nos níveis locais e regionais de Governo, uma vez que, desde o               

final da década de 1980, havia um forte movimento de descentralização política e             

administrativa do Estado, incentivado pela nova Carta Magna. As políticas de           

desenvolvimento local representavam, então, a consolidação da flexibilização na forma de se            

fazer a administração pública, processo resultante do movimento de reforma do Estado em             

vários países (BARQUERO, 1995).  

E, no contexto de promoção do chamado “desenvolvimento local” para a           

reestruturação econômica e produtiva necessária após as crises da década de 1980, as novas              

políticas foram capazes de reunir um novo leque de institucionalidades, capazes de promover             

mudanças com uma atuação menor vinda do Estado. 
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A estratégia de desenvolvimento local, que, resumidamente, consiste numa “resposta          

do sistema sócio-institucional aos desafios colocados pelas mudanças no modelo de           

acumulação” (BARQUERO, 1995, p. 236), principalmente por meio de mudanças          

tecnológicas e formação de mão-de-obra, foi responsável pela reestruturação produtiva da           

Europa nos anos 1980 e 1990. Essa estratégia surgiu em um contexto no qual a globalização                

provocou várias mudanças nas estruturas econômicas dos países, muitas as quais os sistemas             

produtivos locais teriam dificuldades de ultrapassar ou assimilar.  

Barquero (1995) explica o contexto de criação de políticas de desenvolvimento local            

da seguinte maneira: 

Dado que as administrações centrais deram preferência a estratégias destinadas a           
controlar os grandes desequilíbrios (inflação, déficit público e déficit do balanço de            
pagamentos), os administradores locais fortaleceram suas intervenções e estímulos         
às iniciativas locais e à gestão dos mercados locais de emprego. Foi esta a origem da                
estratégia e da política de desenvolvimento local (BARQUERO, 1995, p. 226). 
 

Segundo Barquero (1995, p. 222), o período foi marcado por “mudanças na demanda,             

aumento da competição nos mercados, transformações nas tecnologias de produto e de            

processo e reorganização do sistema de grande empresa”, o que culminou não apenas em              

“ameaças e oportunidades ao sistema regional europeu”, mas a todas as economias inseridas             

no mercado global. 

O autor afirma, ainda sobre o processo de globalização, que este motivou as             

estratégias de empresas e territórios, culminando no incentivo a mudanças nos processos de             

produção. Para ele, “os processos econômicos, tecnológicos e sociais da globalização           

são fenômenos territoriais, que são liderados por empresas e organizações criativas dos            

territórios inovadores” (BARQUERO, 2014, p. 56). Foram estas instituições - formadas por            

empreendedores, administradores públicos locais, associações etc - que buscaram formas de           

lidar com os problemas oriundos da reestruturação produtiva que se instalava pelo globo,             

dinamizando os próprios sistemas produtivos locais em que estavam inseridos. 

Sobre as iniciativas de desenvolvimento local, o autor ainda adiciona que estas teriam             

como objetivos finais “o desenvolvimento e a reestruturação do sistema produtivo, o aumento             

do emprego local e a melhoria do nível de vida da população”, e seus principais agentes                

seriam administradores públicos e empresários do próprio local, sendo as prioridades           

diversas, uma vez que cada localidade enfrenta desafios e possui potencialidades específicas            

(BARQUERO, 1995, p. 226).  
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A vantagem desse tipo de estratégia estava alicerçada no entendimento de que os             

novos arranjos institucionais e suas governanças, então, seriam capazes de regular atividades            

econômicas e sociais de contextos territoriais específicos, produzindo estímulos de          

cooperação entre usuários e organizações, a partir de redes e de sinergias, as quais              

conduziriam à melhoria do bem estar das comunidades (BARQUERO, 2014).  

Barquero (2014), ainda, reforça que essa concepção de desenvolvimento teria          

potencial de fomentar mudanças capazes de conduzir ao desenvolvimento sustentável dos           

territórios: 

a cooperação entre os agentes econômicos e sociais facilita a coordenação de            
iniciativas e acções, tornando-os mais eficazes, e contribui para a realização           
das transformações necessárias para permitir que a dinâmica econômica e o           
aumento da competitividade das empresas e territórios estimulem o         
desenvolvimento  sustentável (BARQUERO, 2014, p. 65) 
 

Ademais, é importante salientar o papel relevante que teve a intervenção dos governos             

locais nesse contexto de reestruturação do sistema produtivo internacional, sendo possível           

afirmar que estes foram protagonistas na definição e execução das políticas de            

desenvolvimentos (BARQUERO, 1995). 

Corrêa (2009), introduzindo o tema da diferenciação entre as políticas de           

desenvolvimento local e aquelas de desenvolvimento territorial, afirma que a inspiração para            

a construção de políticas públicas com perfil territorial em todo o mundo surgiu justamente              

das experiências europeias de desenvolvimento local . Estas ocorreram principalmente em          4

distritos industriais ou em regiões rurais, sendo algumas das mais conhecidas a da Terceira              

Itália e a do Programa LEADERS (CORRÊA, 2009). 

A autora explica que, na década de 1990, surgia uma nova vertente dos estudos em               

desenvolvimento local, a qual defendia a retomada da capacidade de planejamento estatal em             

geral, e das políticas regionais em particular. Essas pesquisas avançaram no sentido de             

mostrar que a estratégia mais adequada para promover a qualidade de vida das populações              

consistiria na articulação entre políticas de desenvolvimento endógeno, com políticas mais           

amplas de desenvolvimento regional, as quais viriam “sob uma nova roupagem” (CORRÊA,            

2009, p. 26).  

4 Para maiores esclarecimentos sobre o histórico de experiências de desenvolvimento ocorridas na Europa que               
inspiraram a criação das perspectivas de desenvolvimento local e territorial, bem como sobre um resumo dos                
principais estudos sobre o tema, ver o artigo “Desenvolvimento territorial e a implantação de políticas públicas                
brasileiras vinculadas a esta perspectiva”, de Vanessa Petrelli Corrêa. 
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Confirmando o exposto acima, Corrêa (2009) ainda argumenta que, em 1991, a            

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) concluiu que “havia           

um perigo na abordagem do desenvolvimento local tal como estava sendo enfocado” e que “a               

estratégia de desenvolvimento local deveria ser considerada um complemento ao          

desenvolvimento regional” (CORRÊA, 2009, p. 26). Esse modelo seria posteriormente          

chamado de desenvolvimento territorial.  

Barquero (2014) converge com o que é colocado por Corrêa acima, quando afirma             

que o começo do século XXI volta a demandar políticas regionais, como instrumento crucial              

para a formulação de estratégias e implementação de iniciativas de desenvolvimento, a fim de              

potencializar a produtividade e a competitividade das economias dos territórios. Essa           

mudança no perfil das políticas foi consequência da constatação de que experiências de             

desenvolvimento local passavam por muitas dificuldades de gestão, as quais levavam a            

incertezas quanto à continuidade dos projetos (BARQUERO, 1995).  

De fato, as iniciativas de desenvolvimento local enfrentavam o problema de           

desperdício dos escassos recursos viáveis aos seus projetos, devido a não disporem de um              

instrumental sistemático para consecução de seus objetivos de desenvolvimento, além de           

serem carentes de marcos legais e institucionais definidos, capazes de garantir maior aporte             

financeiro (BARQUERO, 1995). Ademais, as experiências de desenvolvimento local também          

lutavam contra dificuldades de cooperação, uma vez que os agentes não eram munidos de              

mecanismos que os permitissem uma visão global dos seus projetos, nem tinham disponíveis             

canais estáveis de cooperação (BARQUERO, 1995). 

O território, nesse contexto de revisão da estratégia de desenvolvimento local, passa            

então a visto como lócus privilegiado para a aplicação estratégias de desenvolvimento que             

produzam e incentivem sinergias não apenas entre atores locais, mas entre eles e políticas              

públicas governamentais (CORRÊA, 2009). Essa combinação seria particularmente eficiente,         

devido aos atores locais possuírem melhores condições de diagnosticar problemas e de            

operacionalizar soluções, ao passo que a intervenção pública estatal apresenta uma           

capacidade maior de planejamento e financiamento de ações. 

Desse modo, os debates sobre desenvolvimento territorial inauguraram uma         

atualização na forma de pensar a atuação do Estado, dos atores locais, das formas de combate                

à pobreza e promoção do desenvolvimento no país,  através de ações que  
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articulem aspectos de propostas de políticas top down (de cima para baixo),            
articuladas a projetos vindos das próprias comunidades que os recebem, button up            
(de baixo para cima), visando a um movimento de descentralização de decisões, de             
transversalidade de políticas e de contínua avaliação do direcionamento dos          
recursos (CORRÊA, 2009, p. 23) 
 

Mais do que nunca, é defendida nos anos 2000 uma ação complementar entre Estado,              

mercado e sociedade civil para solução de problemas econômicos e produtivos, arrefecendo a             

dicotomia existente anos antes entre os paradigmas de Estado Mínimo e de Estado             

Interventor: 

Contra aqueles que defendem que as soluções de intervenção estatal e de mercado             
são opções alternativas, argumenta-se que o mercado e o Estado são           
complementares, de modo que as iniciativas comerciais e industriais e as           
políticas de infra-estrutura do Estado podem promover em conjunto o          
progresso econômico e social dos países, dentro de um quadro macroeconómico           
estável (MEIER, 2005 apud BARQUERO, 2014, p. 65). 
 

Assim, Corrêa (2009) explica que a perspectiva de desenvolvimento territorial chegou           

à América Latina nos anos 1990, e avançou bastante ao longo dessa década no Brasil,               

culminando na formação de um novo arcabouço teórico para a geração das políticas públicas              

do século XXI, o qual seria assimilado mais fortemente nos planos e programas do governo               

Lula, junto a uma perspectiva inovadora de desenvolvimento rural e à abordagem de combate              

à pobreza (CORRÊA, 2009). 

De fato, houve a ascensão do que foi chamado de “Novo Rural”, conceito             

desenvolvido no Brasil especialmente a partir do Projeto Rurbano, liderado pelo professor            

José Graziano da Silva, e dos estudos do professor José Eli da Veiga, e que está                

intrinsecamente relacionado à discussão brasileira de desenvolvimento rural (CORRÊA,         

2009).  

Isto posto, as políticas públicas da primeira década do século XXI, aquelas gestadas             

no primeiro governo Lula, assimilavam cada vez mais em sua formulação mecanismos de             

transmissão de recursos públicos aliados a atuações coletivas das comunidades locais. Essa            

era a estratégia pensada para descentralizar processos decisórios de políticas e programas, os             

quais seriam conduzidos por deliberação de atores-chave nos territórios, seguindo a lógica            

local de priorização de investimentos (CORRÊA, 2009). 

Diversas políticas públicas foram criadas tendo em seu escopo as novas tendências de             

desenvolvimento sustentável. Ainda segundo Corrêa (2009), o Programa Nacional de          

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) Infraestrutura apresentava lógica de         
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liberação de recursos coletiva e tinha como critério de elegibilidade o município ter condições              

de desenvolvimento abaixo da média da região. Os Território Rurais, implementados pela            

Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) do Ministério do Desenvolvimento Agrário          

(MDA), foram uma grande inovação no âmbito de criação de institucionalidades com perfil             

intermunicipal. O Programa Territórios da Cidadania, por sua vez, foi marcado pelo combate             

à pobreza e pela articulação interministerial. 

Desse período também foi a criação do Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) em             

2003, conduzida pelo Ministério da Integração Nacional. Produtos dessa iniciativa foram a            

recriação da Sudene e o lançamento da versão de discussão da Política Nacional de              

Desenvolvimento Regional (PNDR). 

Ademais, para Brandão (2019, p. 32), a criação de políticas e institucionalidades de             

caráter territorial no Governo Lula também marcava o início de uma “luta para buscar vencer               

o caráter setorial e fragmentado das políticas públicas”, culminando em avanços no âmbito             

da produção de um “diagnóstico mais aprofundado das problemáticas socioespaciais” e de            

incorporação de “novas bases conceituais” (BRANDÃO, 2019, p. 32).  

Desse modo, o presente capítulo serve para esclarecer a efervescência de ideias que             

subsidiou a construção da PNDR, indicando o estado da arte que embasou as políticas              

públicas produzidas no início dos anos 2000 no Brasil. Não é possível entender plenamente a               

PNDR em suas diretrizes, prioridades, estratégias e objetivos sem antes analisar qual era a              

discussão sobre desenvolvimento no momento de sua formulação. 

A PNDR é uma política que já nasce dentro de um contexto histórico no qual a                

perspectiva de desenvolvimento sustentável torna-se essencial para a elaboração das ações           

governamentais. Como este capítulo explicita, para a consecução dos objetivos de           

crescimento econômico, inclusão social e proteção do meio-ambiente, são adotadas pelo           

Estado brasileiro as estratégias de desenvolvimento local, e posteriormente, de          

desenvolvimento territorial. 

Inserida dentro do debate sobre desenvolvimento territorial que se iniciou no Brasil            

durante a década de 1990, a PNDR vai trazer alguns elementos importantes da perspectiva de               

desenvolvimento local, ao passo que resgata práticas do Estado planejador do           

desenvolvimento regional.  

Isto posto, a PNDR, assim como várias outras políticas formuladas na primeira gestão             

Lula, assume a responsabilidade de promover qualidade de vida às populações brasileiras            
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através da articulação entre políticas de desenvolvimento endógeno e políticas modernas e            

mais amplas de desenvolvimento regional. Essa estratégia pretendia unir a habilidade de            

diagnóstico e de operacionalização de soluções dos atores locais, à capacidade de            

planejamento e financiamento do Governo Federal. Somando-se a isso, as políticas do            

período também se destacaram por priorizarem a perspectiva de desenvolvimento rural e            

planejarem operar de modo transversal e intersetorial. Todas essas bases conceituais e            

metodológicas estão explicitadas no texto da PNDR, fazendo com que esta política reflita             

com muita exatidão as prioridades políticas de sua época. 

Finalmente, o próximo capítulo será responsável por apresentar as principais          

características da PNDR e, em seguida, descrever as principais contribuições da mesma ao             

desenvolvimento do Brasil e, especialmente, da região Nordeste. Buscou-se então, para           

concluir esse trabalho, elencar os principais êxitos e problemas identificados na PNDR após             

10 anos de sua instituição. 
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4 A POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL (PNDR) E         

SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO       

BRASIL E DO NORDESTE 

É impossível tratar da assimilação de um paradigma sustentável de desenvolvimento           

pelas políticas públicas brasileiras sem discutir o papel desempenhado pela Política Nacional            

de Desenvolvimento Regional (PNDR). A PNDR teve significativa importância nos          

processos de retomada da condução do Estado no planejamento econômico do país, de             

recentralização das discussões sobre a questão regional no Brasil e de formulação de políticas              

visando à transformação do Nordeste sob novas bases conceituais e metodológicas. 

A PNDR foi apresentada como proposta em 2003, durante o primeiro ano de gestão              

do então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e instituída pelo Decreto Nº 6.047, de 22 de                 

fevereiro de em 2007. Sua elaboração foi de autoria do Ministério da Integração (MI), por               

meio da Secretaria de Políticas Públicas de Desenvolvimento Regional (SDR), e das            

Agências de Desenvolvimento da Amazônia (ADA) e Nordeste (ADENE).  

Essa política recebeu críticas por ter sido formalizada através de decreto presidencial,            

e não ter sido levada à discussão na forma de projeto de lei no Congresso Nacional, como                 

seria esperado de uma política nacional. Apesar disso, a PNDR foi recebida com entusiasmo              

pelo meio acadêmico e pelos formuladores de políticas públicas. 

A política teve influência sobremaneira da professora Tânia Bacelar de Araújo, a qual             

assumiu a liderança do Ministério da Integração Nacional e, desde a década de 1990, era               

defensora de uma nova política nacional de desenvolvimento regional para o país.  

Milani e Pessoa (2015) afirmam que a PNDR alicerçou-se em três premissas básicas:             

a de que se tratava de uma política de abrangência nacional; a de que era uma política do                  

Governo Federal, a qual deveria funcionar em interação com outras políticas; a de que essa               

política abordaria desigualdades regionais em variadas escalas espaciais, reduzindo o          

protagonismo da escala macrorregional. 

No texto do decreto que institui a PNDR, está estabelecido como principal objetivo             

desta política “a redução das desigualdades de nível de vida entre as regiões brasileiras e a                

promoção da eqüidade no acesso a oportunidades de desenvolvimento” (BRASIL, 2007).           

Ademais, o supracitado decreto também estabelece que “as estratégias da PNDR devem ser             
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convergentes com os objetivos de inclusão social, de produtividade, sustentabilidade          

ambiental e competitividade econômica” (BRASIL, 2007). 

Enquanto isso, são estratégias observadas nos incisos I e II do Artigo 2º da PNDR,               

respectivamente, “estimular e apoiar processos e oportunidades de desenvolvimento regional,          

em múltiplas escalas” e “articular ações que, no seu conjunto, promovam uma melhor             

distribuição da ação pública e investimentos no Território Nacional, com foco particular nos             

territórios selecionados e de ação prioritária” (BRASIL, 2007).  

É importante frisar que, no inciso I do Artigo 3º da PNDR, são estabelecidas as               

macrorregiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste como de atuação prioritária do Governo           

Federal, e, no parágrafo quarto do mesmo artigo também é colocado o Semi-Árido como área               

relevante de tratamento prioritário. 

As inovações encaminhadas pela PNDR estão diretamente vinculadas à assimilação          

do paradigma moderno de desenvolvimento sustentável. À vista disso, para superação das            

supracitadas desigualdades regionais, Gumiero (2014, p. 8) afirma que a PNDR propôs “a             

conciliação de medidas para o crescimento econômico aliado às políticas de distribuição de             

renda e inclusão social”, tratando as políticas sociais como centrais no contexto de             

desenvolvimento promovido pelo Estado dos anos 2000. Desse modo, segundo o autor, a             

PNDR afasta-se das práticas promovidas pelo intervencionismo estatal do         

Desenvolvimentismo (GUMIERO, 2014). 

Sobre essa discussão, Gumiero (2014) informa que a PNDR apresenta características           

fundamentais que a fazem divergir das políticas pensadas nas décadas de 1950 e 1960 para o                

Nordeste. Enquanto o GTDN e a Sudene priorizavam o investimento estatal em            

industrialização e a infraestrutura, a PNDR foi marcada pela defesa de ações dinamizadoras             

da produtividade econômica local e da inclusão social das populações da região Nordeste do              

país. Como bem afirma o autor, as ações da PNDR “foram direcionadas para políticas sociais,               

prenunciado pelo lançamento do Programa Fome Zero” (GUMIERO, 2014, p. 19). 

Ademais, Gumiero (2014) explica que a comparação pode ser justificada devido ao            

fato de que ambos os momentos históricos foram marcados pela entendimento de que o              

Estado deveria atuar como principal agente de superação do subdesenvolvimento,          

utilizando-se de recursos de planejamento econômico e formulação de políticas públicas.           

Entretanto, ele defende que a Operação Nordeste e a PNDR são opostos no que concerne a                
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suas interpretações sobre os problemas da região nordestina e sobre as maneiras possíveis de              

superá-las, produzindo então políticas públicas diferentes (GUMIERO, 2014). 

De fato, a publicação feita em 2003 pelo Ministério da Integração Nacional, chamada             

de Bases para a recriação da SUDENE por uma política de desenvolvimento sustentável             

para o Nordeste, traz um entendimento novo sobre como superar as desigualdades regionais             

brasileiras através do potencial endógeno da base regional, o qual era resultante das             

discussões que se avolumavam sobre sustentabilidade no âmbito das políticas públicas de            

desenvolvimento: 

A visão tradicional que resumia o problema regional brasileiro ao atraso relativo das             
Regiões Norte e Nordeste, vistas de forma homogênea, não reconhece nem a            
existência de dinâmicas sub-regionais diversas em todas as macrorregiões, nem a           
necessidade de coordenação de ações, com os entes federados e com a sociedade             
civil, em níveis que vão do intra-urbano ao mesorregional (BRASIL, 2003, p.            
13-14) 
 

De fato, como bem explica Resende et al (2015, p. 30), a PNDR acerta ao entender                

que em “todas as macrorregiões do país coexistiam sub-regiões dinâmicas, competitivas, com            

elevados rendimentos relativos médios e sub-regiões com precárias condições de vida e sinais             

de estagnação”. É a partir dessa compreensão que a PNDR avança, adotando uma abordagem              

das desigualdades regionais em múltiplas escalas. 

Certamente, uma das maiores inovações apresentadas pela PNDR foi a de retomar a             

questão regional brasileira sob o tratamento das multiescalaridade, uma vez que a adoção             

deste conceito na formulação de políticas públicas “permite um melhor entendimento da            

complexa realidade do território brasileiro e, portanto, as intervenções têm maior           

probabilidade de serem mais efetivas na redução das disparidades regionais” (RESENDE et            

al, 2015, p. 29). 

O Artigo 3º do decreto criador da PNDR aponta que as escalas definidas foram a               

macrorregional e a sub-regional (BRASIL, 2007), a última então contemplando como lócus            

de implementação das políticas públicas os municípios, as microrregiões, as mesorregiões, e            

outras denominações então criadas para atender às necessidades dos territórios brasileiros           

(RESENDE et al, 2015). Ou seja, as ações da PNDR seriam operacionalizadas nas unidades              

sub-regionais.  

O artigo 4º da PNDR, por sua vez, é incisivo ao afirmar que a política é pautada pelos                  

“enfoques territoriais e pela articulação intersetorial” (BRASIL, 2007). E, de fato, a própria             
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definição de Mesorregião Diferenciada estabelecida na primeira versão desta política é           5

marcada por discussões sobre territorialidade: 

(...) entende-se por Mesorregião Diferenciada o espaço subnacional contínuo menor          
que o das macrorregiões, existentes ou em proposição, com identidade comum, que            
compreenda áreas de um ou mais Estados da Federação, definido para fins de             
identificação de potencialidades e vulnerabilidades que norteiem a formulação de          
objetivos socioeconômicos, culturais, político-institucionais e ambientais (BRASIL,       
2007). 
 

Ainda acerca da dimensão da multiescalaridade abordada na PNDR, Gumiero (2014)           

afirma que a PNDR representou um avanço em relação à instituição de uma nova taxonomia               

dos territórios nordestinos, dividindo a área em mesorregiões, opção mais customizada à            

realidade da região que outras divisões mais antigas, como a da clássica divisão dos territórios               

da federação brasileira elaborada pelo Instituto de Estatísticas e Geografia (IBGE) e a divisão              

em duas grandes áreas nordestinas - Litoral Úmido e Semiárido - criada pela Sudene. 

Gumiero (2014), citando o texto da PNDR de 2005, também explica que, para realizar              

o diagnóstico das particularidades e demandas em cada mesorregião, realizou-se o           

cruzamento de duas variáveis, o rendimento domiciliar médio e crescimento do Produto            

Interno Bruto (PIB) per capita dos municípios. Desse modo, foi possível conceber quatro             

grupos de microrregiões. Estes foram chamados de microrregiões de alta renda, microrregiões            

dinâmicas, microrregiões estagnadas, e, por último, microrregiões de baixa renda.  

Segundo o texto do decreto da PNDR (BRASIL, 2007), a região Nordeste era mais              

intensamente marcada pelas microrregiões de baixa renda, as quais eram definidas pelo seu             

baixo rendimento familiar e dinamismo econômico. De fato, com exceção das microrregiões            

de alta renda, as demais microrregiões foram estabelecidas como prioritárias para a ação da              

PNDR (RESENDE et al, 2015).  

No contexto das macrorregiões prioritárias da PNDR, foram recriadas as          

superintendências de desenvolvimento (Sudam, Sedene e Sudeco), e foram elaborados          

diversos planos estratégicos de desenvolvimento (Plano Amazônia Sustentável - PAS, Plano           

Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste - PDNE, Plano Estratégico de           

Desenvolvimento Sustentável do Semiárido - PDSA, e Plano Estratégico de          

5 A PNDR foi revisada após 3 anos de sua instituição, ocorrida em 2007, e, segundo Brandão (2019),                  
acabou abandonando alguns pontos considerados relevantes de sua primeira versão, como o que trata              
das mesorregiões diferenciadas. Ademais, nesse intervalo, também foram descartados alguns outros           
projetos, como o do Programa de Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais (Promeso)             
e os fóruns mesorregionais.  
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Desenvolvimento do Centro-Oeste - PDCO), os quais seriam operacionalizados nas          

instâncias sub-regionais, foco das ações de desenvolvimento da PNDR.  

Gumiero (2014) afirma que a PNDR tem alicerce em três diretrizes centrais, as quais              

pautariam as políticas de Estado naquele tempo. São elas:  

(...) o Mapa da Elegibilidade da Política, que consiste em centralizar estratégias de             
acordo com o território, de modo a priorizar ações que desarticule as suas             
debilidades; a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, referente a           
um novo fundo para financiar a PNDR; a proposição de um novo modelo de gestão               
pública, preparada para enfrentar novos desafios e novas institucionalidades que são           
colocadas a complexa governabilidade da questão regional brasileira (GUMIERO,         
2014, p.19). 
  

É importante considerar que a PNDR teve dois momentos: a fase da PNDR I, vigente               

entre os anos de 2003, quando foi apresentada, até 2011; e um novo ciclo, marcado por                

atualizações e melhoramentos, que foi iniciado pela chamada PNDR II, lançada em 2012. A              

PNDR - Fase II apresentou, então, um balanço dos anos anteriores e propostas para o               

desenvolvimento no período de 2012-2015 (GUMIERO, 2014). 

Acerca da PNDR II, foram redefinidos os objetivos da política, que passaram a ser              

“sustentar uma trajetória de reversão das desigualdades inter e intrarregionais, valorizando os            

recursos endógenos e as especificidades culturais, sociais, econômicas e ambientais” e “criar            

condições de acesso mais justo e equilibrado aos bens e aos serviços públicos no território               

brasileiro, reduzindo as desigualdades de oportunidades vinculadas ao local de nascimento e            

de moradia” (RESENDE et al, 2015, p. 31).  

Brandão (2019) informa que foram aprovados quatro objetivos específicos, que          

atuavam também como critérios de elegibilidade e de priorização das ações da política. Eram              

eles: 

 

Quadro 1 - Objetivos específicos - critérios de elegibilidade e de priorização - da PNDR II 
 

Objetivos específicos da PNDR - Fase II 

Convergência  Para a redução das diferenças no nível de 
desenvolvimento e na qualidade de vida 

entre e intrarregiões. 

Competitividade  Para a capacitação produtiva em regiões 
que apresentam declínio populacional e 

elevadas taxas de emigração. 
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Diversificação  Para a maior agregação de valor e 
diversificação econômica em regiões que 

apresentam forte especialização na 
produção de commodities agrícolas e/ou 

minerais. 

Centralidades urbanas  Para a construção de uma rede de cidades 
com maior harmonia que possam operar 
como vértices de uma rede, contribuindo 

para a desconcentração e interiorização do 
desenvolvimento. 

Elaborado pela autora com base em Brandão (2019). 
 

Após o estabelecimento da PNDR II, os espaços de atuação prioritária são            

redefinidos. Tornam-se prioritários a totalidade das áreas de abrangência da Superintendência           

do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), da Superintendência do Desenvolvimento da          

Amazônia (Sudam) e da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco),          

assim como alguns espaços localizados no Sul e no Sudeste, desde que estes sejam              

classificados como de média e de baixa rendas. Ademais, divergindo da PNDR I, a PNDR II                

incluiu as microrregiões de alta renda das macrorregiões menos desenvolvidas como parte de             

sua área de atuação, sob o argumento de que mesmo as regiões de alta renda das regiões                 

Norte e Nordeste estão muito distantes dos resultados para o Sul e o Sudeste (RESENDE et                

al, 2015). 

Brandão (2019) também coloca que a PNDR II difere-se da primeira também ao             

tornar secundários temas os quais eram centrais para a primeira versão da política, como a               

governança, a transversalidade, a intergovernabilidade e a integração continental         

sul-americana.  

Finalmente, Brandão (2019) destaca a proposta surgida no período da PNDR II de             

estabelecer “pactos de metas, firmados entre o MI e os ministérios setoriais, gerando             

compromissos regionalizados de ações concertadas” em diversas áreas, de saúde a ciência,            

tecnologia e inovação (CT&I), “buscando avançar no processo de desenvolvimento, com           

inovação e inclusão social, em sua dimensão espacial e territorial”. Considerada ousada, em             

2019 a ideia parece ter sido abandonada (BRANDÃO, 2019, p. 33). 

Acerca dos instrumentos financeiros e fiscais previstos no texto da PNDR para a             

execução de planos, programas e ações de “redução das desigualdades regionais e ampliação             

das oportunidades de desenvolvimento regional”, são contemplados o Orçamento Geral da           
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União, Incentivos e Benefícios Fiscais, recursos dos Agentes Financeiros Oficiais, e os            

diversos fundos criados para financiamento do desenvolvimento das regiões com os maiores            

déficits nacionais (BRASIL, 2007). 

Foram mencionados como instrumentos de execução de políticas públicas, no artigo           

6º do decreto da PNDR, os Fundos Constitucionais de Financiamento das regiões Norte -              

FNO, Nordeste - FNE e do Centro-Oeste - FCO; os Fundos de Desenvolvimento do Nordeste               

- FDNE e Fundo de Desenvolvimento da Amazônia - FDA, “bem como outros fundos de               

desenvolvimento regional que venham a ser criados”; e, por último, “outros Fundos            

especialmente constituídos pelo Governo Federal com a finalidade de reduzir as           

desigualdades regionais” (BRASIL, 2007). 

Apesar de serem vultosos o montante de recursos mantidos pelos Fundos           

Constitucionais de Financiamento, pelos Fundos de Desenvolvimento, pelos Fundos Fiscais          

de Investimento (Fundo de Investimento da Amazônia - Finam e Fundo de Investimento do              

Nordeste - Finor) e pelos Incentivos Fiscais, foram inúmeros os problemas decorrentes da             

tentativa de aderir a PNDR às programações desses instrumentos. 

O FNO, FNE e FCO são fundos constitucionais criados em 1989 que constituem o              

principal instrumento de política regional. São fundos que fornecem crédito ao setor            

produtivo, atendendo preferencialmente à micro e pequena empresa (MPE) e à agricultura            

familiar. O FNE, especialmente, foi elaborado visando ao atendimento das demandas de            

empreendimentos privados da região Nordeste, a dizer, de instalação, ampliação,          

modernização e ampliação (MILANI, PESSOA, 2015). Sua principal fonte de arrecadação foi            

fixada como 3% do IPI e IR. 

Conforme Coelho (2017), para a consecução da PNDR, o Ministério da Integração            

Nacional (MI) tentou aumentar a aderência entre essa política e a operação dos fundos              

constitucionais, tendo então conseguido aprovar junto aos conselhos destes fundos uma           

resolução que previa a utilização da tipologia territorial da PNDR como referência para a              

definição dos limites de financiamento. A consequência dessa ação seria favorecer as áreas             

prioritárias da política, se a operação dos fundos constitucionais não tivesse seguida            

desassociada da PNDR.  

Ainda segundo o autor, ao contrário do esperado, registrou-se aumento relativo das            

aplicações dos fundos constitucionais nas microrregiões de “alta renda”, mesmo após a            

publicação do Decreto no 6.047/2007, que institucionaliza a PNDR (COELHO, 2017). Na            
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região Nordeste, houve ainda leve retração das aplicações dos fundos nas microrregiões de             

baixa renda (COELHO, 2017), denotando que a aderência alcançada entre a operação dos             

fundos constitucionais e os objetivos da PNDR era mínima. 

Desse modo, tornam-se discutíveis os resultados positivos apresentados por Resende          

et al (2015) a respeito dos Fundos Constitucionais de Financiamento - FNE, FNO e FCO - no                 

período de 2004 a 2010. Os autores afirmam que, no intervalo de tempo supracitado, os               

resultados de desempenho desses fundos foram superiores, uma vez que foram investidos            

um maior volume de recursos. Estudos analisados apontaram impactos positivos sobre o            

crescimento do PIB per capita nos níveis municipal e microrregional do Nordeste, o que seria               

vinculado aos empréstimos ao setor agropecuário viabilizados pelo FNE (RESENDE et al,            

2015). 

Sobre o desempenho do FCO, os autores colocam que as avaliações realizadas            

concluem que esse fundo foi capaz de influenciar positivamente o crescimento do PIB per              

capita apenas na escala geográfica municipal, não sugerindo impactos estatisticamente          

significativos para as escalas micro e mesorregional. Por último, sobre o FNO, é colocado              

que seus investimentos se comportam como aqueles identificados na avaliação do FCO,            

devido ao fato que em ambos os casos “os efeitos gerados no nível municipal não são                

suficientemente grandes para gerar crescimento econômico em escalas geográficas mais          

agregadas” (RESENDE et al, 2015, p. 33). 

Os fundos de desenvolvimento regional, por sua vez, foram regulamentados em 2002            

pela Medida Provisória (MP) nº 2.156 (Fundo de Desenvolvimento do Nordeste – FDNE) e              

MP nº 2.157 (Fundo de Desenvolvimento da Amazônia – FDA), porém, só começaram a              

operar em 2006. O foco do seu financiamento subsidiado é direcionado a investimentos em              

infraestrutura e empreendimentos de grande porte nas áreas de atuação das superintendências.            

Como acrescenta Coelho (2017, p. 12), “teoricamente estes instrumentos também deveriam           

compor o arsenal de instrumentos da PNDR, porém sua conexão com a política é ainda mais                

rarefeita que a dos fundos constitucionais”.  

O FINAM e o FINOR foram criados pelo Decreto-Lei nº 1.376, de 12 de dezembro de                

1974. Com recursos originários da renúncia fiscal de pessoas jurídicas, foram substituídos            

pelo FDA e FDNE, respectivamente, e extintos em 2013. Sobre o FINOR, Milani e Pessoa               

(2015, p. 92) afirmam que houve limitações, “dado a instabilidade dos recursos repassados             
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pelo Tesouro Nacional e por questões políticas”, as quais conduziram a diversas restrições e,              

posteriormente, ao fim de suas operações.  

Sobre os incentivos fiscais, estes são definidos por Coelho (2017, p. 13) como “outro              

poderoso instrumento de política regional cuja governabilidade escapa à PNDR”. Segundo o            

autor, a gestão dos incentivos segue à margem da PNDR, mesmo com a institucionalização              

da política em 2007, pois até mesmo a Portaria MI nº 2091-A/2007, que aprova a               

consolidação do regulamento dos incentivos fiscais para as regiões da Amazônia e do             

Nordeste, não menciona a existência da PNDR (COELHO, 2017). 

Finalmente, a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR) foi           

idealizada como a principal estratégia de financiamento para operacionalização da PNDR.           

Guimeiro (2013) afirma que o FNDR foi pensado com  

O objetivo desse fundo é ampliar os recursos destinados para o setor produtivo em              
infraestrutura, às atividades de pesquisa e desenvolvimento para fortalecer a          
infraestrutura tecnológica, o que poderá garantir a expansão da produtividade e           
melhores condições de emprego aos trabalhadores das macrorregiões Norte,         
Nordeste e Centro-Oeste (GUIMEIRO, 2013, p. 20). 
 

Acerca do FNDR, pode-se dizer que até os dias atuais não se atingiu um consenso               

sobre a viabilidade de sua criação. Numa análise recente dos resultados produzidos pela             

PNDR, realizada neste ano, Brandão (2019, p. 33) afirma que, ainda hoje, “não foi criado o                

Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR), nem operaram as instâncias de           

governança esboçadas, nem a temática ganhou centralidade na agenda governamental”.  

A não concretização do FNDR foi especialmente problemática, pois ele seria           

fundamental para o sucesso da PNDR, uma vez que viria dele sua fonte mais expressiva de                

recursos. Assim, a PNDR teve de depender essencialmente de instrumentos de financiamento            

criados anteriormente à própria formulação da política, e de recursos orçamentários oriundos            

da União-Ministério da Integração (Resende et al, 2015). 

Sobre todos os instrumentos elencados acima, necessários à operacionalização da          

PNDR e existentes hoje, Coelho (2017) conclui que, apesar do montante significativo de             

recursos financeiros disponíveis às políticas de desenvolvimento regional brasileiras, “estes          

instrumentos foram criados antes da edição da PNDR e sua aderência à política foi              

praticamente nula”, pois eram “desassociados de uma política de desenvolvimento regional, e            

muito mais ainda de um projeto nacional de desenvolvimento” (COELHO, 2017, p. 13). 
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O autor continua afirmando que a baixa influência normativa da PNDR sobre os             

fundos regionais se dá pela ausência de qualquer estabelecimento de metas quantitativas e de              

critérios objetivos de tratamento das demandas dos territórios prioritários da PNDR para a             

operação da programação dos fundos (COELHO, 2017). Desse modo, ele conclui que era             

premente as portarias anuais do Ministério da Integração apresentarem diretrizes e           

orientações gerais claras para definição de prioridades e aprovação de projetos de            

investimentos com recursos dos fundos constitucionais e de desenvolvimento. Do contrário,           

não seria possível um tratamento diferenciado dos territórios prioritários (COELHO, 2017). 

Ainda segundo o autor, pouco avançou-se em relação ao que foi diagnosticado em             

2009 pelo TCU a respeito da PNDR, quando as auditorias realizadas concluíram que haviam: 

i) falhas no direcionamento de recursos em relação às diretrizes e prioridades            
estabelecidas pela PNDR; ii) ausência de indicadores e metas quantitativas,          
inclusive para direcionar a distribuição de recursos por regiões prioritárias da           
PNDR; iii) falhas relacionadas à falta de estrutura ou processos de trabalho para o              
desempenho da missão institucional das entidades vinculadas à execução da PNDR           
(COELHO, 2017, p. 13). 

 
Milani e Pessoa (2015), por sua vez, também tecem críticas contundentes à aderência             

entre a PNDR e os instrumentos previstos para sua operacionalização, especialmente no            

tocante à fundamentação legal da política. Referindo-se à Avaliação da Política Nacional de             

Desenvolvimento Regional, de 2011, as duas autoras reafirmam o desbalanceamento legal           

existente entre política e os instrumentos de sua operacionalização, pois os instrumentos da             

política estão amparados por um marco legal de hierarquia superior à PNDR (MILANI,             

PESSOA, 2015).  

Uma vez que a PNDR foi instituída por decreto presidencial, ela detém uma             

hierarquia legal baixa frente aos seus instrumentos financeiros e institucionais - FCO, FNE,             

FNO, Superintendências, Incentivos Fiscais, PDA e PDNE -, os quais foram instituídos por             

dispositivos constitucionais, leis complementares e leis ordinárias. O que as autoras concluem            

disso é que a PNDR foi criada como uma política legalmente frágil, uma vez que constitui-se                

como política de Governo, e não de Estado, o que denota “a não intencionalidade do Governo                

em levar a cabo a política de desenvolvimento regional” (MILANI, PESSOA, 2015, p. 96). 

Sobre as ferramentas de execução das diretrizes gerais da PNDR, estas são            

constituídas por planos e programas específicos em escala macrorregional e escala           

mesorregional. Voltados às demandas da região Nordeste, a PNDR apresentou o Plano            

Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (PDNE), de escala macrorregional,          
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e o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido (PDSA), sendo este            

último de escala mesorregional, mas com potencial de alcance à maioria dos estados             

nordestinos.  

O PNDE foi elaborado pela Agência de Desenvolvimento do Nordeste (ADENE) em            

conjunto com o Ministério da Integração Nacional, no ano de 2006, tendo como base o               

disposto na PNDR. O supracitado plano tinha como objetivo geral reduzir as desigualdades             

regionais através da ativação das potencialidades do Nordeste brasileiro e por meio de três              

ações prioritárias: a recriação da Sudene; a Ferrovia Transnordestina; e o Projeto São             

Francisco (MILANI, PESSOA, 2015). 

O plano foi importante por trazer um completo diagnóstico dos problemas enfrentados            

pela região Nordeste para superar o subdesenvolvimento, os quais passavam por questões            

sociais, econômicas, ambientais, científicas e tecnológicos. Na tabela abaixo, elaborada a           

partir do resumo feito por Gumiero (2014) do diagnóstico produzido pelo PNDE, é possível              

entender as questões supracitadas. 

 

Quadro 2 - Resumo dos principais problemas da região Nordeste elencados no diagnóstico             
feito pelo PNDE, por categoria 
 

Problemas da região Nordeste diagnosticados pelo PNDE 

Sociais Econômicos Ambientais Científicos e 
Tecnológicos 

Dificuldade da 
população em gerar 

renda 

Baixa 
competitividade da 

produção  

Processo de 
desertificação 

Restringida 
capacidade na 

geração, absorção e 
difusão de 

conhecimento 
científicos e 
tecnológicos 

Insuficiente 
qualidade da 

educação oferecida 

Reduzido 
crescimento 

econômico nas 
últimas décadas 

Degradação 
ambiental dos 

grandes 
conglomerados 

urbanos 

Desarticulação entre 
o sistema de geração 
e o setor produtivo 

Elevadas taxas de 
analfabetismo 

Fragilidade da 
agropecuária 

 Degradação 
ambiental de 
importantes 
ecossistemas  

Defasagem 
tecnológica em 

importantes 
segmentos 
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produtivos da região 

Presença marcante 
do analfabetismo 

funcional 

Desestruturação dos 
segmentos 
econômicos 
tradicionais  

 Presença de 
problemas 

específicos da 
região, como a 

sustentabilidade do 
desenvolvimento do 
semiárido e outras 

sub-regiões 

 Índices elevados de 
morbidade e 
mortalidade 

Incapacidade para 
redefinir formas de 
integração capazes 

de contribuir 
positivamente para o 

dinamismo 
econômico 

  

Baixos padrões de 
saneamento e 

higidez ambiental 

Insuficiente dotação 
da infraestrutura 

econômica  

  

Expressivo déficit 
habitacional 

Inadequação da 
infraestrutura 
econômica em 

relação aos pólos 
mais dinâmicos da 
economia regional 

  

Baixa propensão da 
população da região 

às atividades 
associativas e à 

mobilização social  

 Reduzida 
qualificação de mão 

de obra 

  

 Baixo grau de 
integração 

  

 Lento processo de 
modernização da 

estrutura industrial 

  

Elaborado pela autora com base em Gumiero (2014). 
 

Milani e Pessoa (2015), para tecer sua sua crítica aos investimentos previstos pela             

PDNE, informam que o plano apresentava os seguintes projetos estratégicos: 

ampliação do ensino médio e interiorização do ensino superior; reestruturação          
fundiária; ampliação do acesso aos serviços sociais básicos; inovação capacitação          
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tecnológica; adensamento das cadeias produtivas; fomento a estrutura produtiva do          
futuro; ampliação e modernização da infraestrutura; recuperação das áreas         
degradadas; fortalecimento das instituições e instrumentos de regulação, dentre         
outros (MILANI, PESSOA, 2015, p. 90) 
 

As supracitadas autoras concebem que, dentro do PDNE, podia-se observar “um           

descompasso entre as linhas prioritárias definidas e as previsões de investimentos públicos e             

privados para a região”, pois “os investimentos previstos convergiam basicamente para           

reforçar o padrão de especialização industrial nordestino e para ampliação e modernização da             

infraestrutura”, concentrados na região litorânea - a qual já possui nível de renda e de               

infraestrutura mais elevadas (MILANI, PESSOA, 2015, p. 90). 

O estudo de Milani e Pessoa (2015, p. 91) também apontava “ausência de grandes              

projetos na área de ciência e tecnologia”, os quais foram previstos nas linhas dos projetos               

estratégicos da PDNE. A isso, as autoras associam a um desinteresse na mudança dos bens               

produzidos no Nordeste, uma vez que os investimentos permaneciam em setores de média e              

baixa intensidade tecnológica (MILANI, PESSOA, 2015). 

O PDSA, por sua vez, foi criado como um conjunto de propostas com potencial de               

orientar políticas públicas federais voltadas ao Semiárido. Porém, como afirma Gumiero           

(2014, p. 95), apesar do PDSA “realizar um amplo diagnóstico e resgatar o histórico de               

políticas e programas instituídos no Nordeste, é considerado como uma carta de            

recomendações de ações para essa região que não passou do plano teórico para o prático”. 

Além do PDNE e do PDSA, havia o Programa de Desenvolvimento Integrado e             

Sustentável do Semiárido (CONVIVER), um programa existente anteriormente à criação da           

PNDR e vinculado a esta política para atender também às sub-regiões nordestinas. Outras             

políticas que estabeleceram a mesma relação com a PNDR que o CONVIVER, mas não              

tinham seu enfoque voltado necessariamente à região Nordeste, foram o Programa de            

Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais (Promeso), o Plano de          

Desenvolvimento Social da Faixa de Fronteira (PDFF) e as Regiões Integradas de            

Desenvolvimento Econômico (RIDE). 

Segundo Milani e Pessoa (2015), todos os programas previstos pela PNDR - e citados              

no parágrafo acima - apresentaram inúmeras limitações. Esses programas aplicaram até 2010            

valores de investimento muito aquém daqueles previstos, sendo a maior parte dos recursos             

oriundos de emendas parlamentares com pouca vinculação às linhas prioritárias da PNDR e             
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aos objetivos dos próprios programas e, por isso, culminaram numa baixa efetividade em             

transformar a realidade local (MILANI, PESSOA, 2015). 

Sobre o Conviver, especificamente, pode-se dizer que foi criado na perspectiva de            

contribuir para a diminuição das vulnerabilidades socioeconômicas nos espaços com maior           

incidência de secas. Esse programa teve alguma relevância para a PNDR apenas quando             

considerado que esta política estabeleceu algumas adequações quando no momento de sua            

formulação, tendo como alicerce o arcabouço de programas regionais elaborados e           

implementados antes do seu surgimento (MILANI, PESSOA, 2015).  

Acerca dos instrumentos e capacidade de articulação política da PNDR, Milani e            

Pessoa também fazem críticas significativas. As autoras argumentam que a PNDR sofria de             

falta de suporte político para sua implementação, sendo o caso da desativação da Câmara de               

Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional (CPDR) sintomática desse          

problema.  

A CPDR foi instalada em 2004, como “um dos instrumentos chaves para que a PNDR               

assumisse uma importância estratégica como interface das políticas setoriais” (MILANI,          

PESSOA, 2015), mas foi extinta poucos anos depois. Resende et al (2015, p. 89) também               

aponta que a CPDR, enquanto um dos principais pilares da PNDR, prejudicou de forma              

crucial a coordenação e a articulação de políticas setoriais nos territórios menos            

desenvolvidos, impedindo a implementação da PNDR. 

Para entender esse contexto, Milani e Pessoa (2015) apontam que na Avaliação da             

Política Nacional de Desenvolvimento Regional, de 2011, já era diagnosticado o “pouco            

diálogo da PNDR com as principais políticas setoriais do Governo Federal, não havendo             

evidências do trabalho junto e articulado das mesmas” (MILANI, PESSOA, 2015, p. 89).  

Essa argumentação é corroborada por Brandão (2019), quando este argumenta que a            

PNDR possui uma numerosa quantidade de objetivos e uma pequena capacidade de            

articulação (MONTEIRO NETO apud BRANDÃO, 2019), pois apresenta “insuficiência, ou          

mesmo a ausência, de uma articulação entre políticas regionais, setoriais e regime de partilha              

de recursos no federalismo brasileiro atual” (BRANDÃO, 2019, p. 34). 

Brandão (2019) também conduz uma discussão sobre o papel das superintendências           

dentro da política de desenvolvimento regional e, citando o caso da região Nordeste do país,               

ele afirma que a Sudene sofreu de “perda de substância propositiva, decisória e             

administrativa”, fazendo-se urgente uma profunda transformação institucional.  
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A Sudene, assim como as outras instituições regionais de desenvolvimento, passa por            

uma crise de identidade, e seus ajustes e readequações são dependentes de vontade política,              

sendo necessário então “buscar maior aderência tanto aos processos contemporâneos que           

moldam o território brasileiro quanto aos objetivos expressos na PNDR II” (BRANDÃO,            

2019, p. 34). 

Sobre a atuação da Sudene na contemporaneidade, Milani e Pessoa (2015) entendem            

que a instituição ressurge no século XXI com força política e financeira insuficiente para os               

desafios que pretendia facear, devido limitações em seu quadro técnico e em recursos             

disponíveis a sua atuação. Por isso, não pode ter uma atuação mais substantiva na              

operacionalização dos objetivos de desenvolvimento previstos pela PNDR. 

Coelho (2017), por sua vez, apresenta a mesma concepção que as autoras sobre a              

relevância e o papel das superintendências de desenvolvimento nos últimos anos: 

As Superintendências de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), da Amazônia         
(Sudam), e, posteriormente, do Centro-Oeste (Sudeco), recriadas durante o governo          
Lula, continuaram desprovidas de instrumentos efetivos de ação, quer se trate tanto            
de recursos humanos e materiais quanto da legitimidade institucional para coordenar           
e implementar planos regionais de desenvolvimento. Em outras palavras, estas          
superintendências foram “esvaziadas” de seu papel histórico de planejamento do          
desenvolvimento regional (COELHO, 2017, p. 11) 

 
Finalmente, fazendo uma apreciação geral da PNDR, Milani e Pessoa (2015)           

concluem que, em muitos aspectos, a PNDR nunca saiu do papel. São exemplos claros disso               

a não efetivação de elementos fundamentais à implementação dessa política, como a CPDR e              

o FNDR, e a limitada atuação da Sudene (MILANI, PESSOA, 2015). 

As autoras também afirmam que a região Nordeste perdeu importância no âmbito da             

PNDR ao longo dos anos, pois, apesar da PNDR diagnosticar os problemas nordestinos, ela              

tratou as desigualdades da região como as de qualquer outra. Assim, “perdeu-se o sentido da               

política quando se abordou as regiões igualitariamente” (MILANI, PESSOA, 2015, p. 98). 

Ademais, as autoras também apontam “a falta de objetividade no que se refere à              

função, ao poder institucional e financeiro dos comitês, conselhos, fóruns e outros elementos             

criados pela PNDR” e “a ausência de mecanismos que possam avaliar o trabalho e o               

desempenho dos mesmos”, o que elas vincularam, novamente, a uma não intencionalidade do             

Governo em colocar em prática a política institucionalizada (MILANI, PESSOA, 2015, p.            

98). 
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Para Brandão (2019), os desafios permanecem significativos para o ano de 2019 e os              

seguintes. Segundo o autor: 

persiste o grande desafio no Brasil de instituir um planejamento territorial que            
construa vetores estratégicos que permitam engendrar impulsos dinâmicos de forma          
a gerar a maior convergência de renda, o alargamento de oportunidades e um             
processo de coesão (econômica, social e política) entre nossas heterogêneas regiões,           
e que, ao mesmo tempo, respeite e valorize nossa diversidade (BRANDÃO, 2019,            
p. 39-40). 
 

Em face do exposto neste capítulo, pode-se concluir que a PNDR trouxe uma             

contribuição mais teórica e metodológica ao Brasil como um todo, e ao Nordeste             

especificamente, do que prática. Apesar da PNDR apresentar objetivos, estratégias e           

diretrizes fundamentais ao desenvolvimento sustentável do país, a política não foi capaz de             

garantir mecanismos capazes de fazerem com que ela própria fosse devidamente           

implementada. É fato que muito do que foi planejado permaneceu apenas no campo da              

intencionalidade. 

Partindo do que foi produzido com sucesso pela PNDR, é possível afirmar que seu              

maior êxito foi de reunir em uma política nacional as várias tendências de desenvolvimento              

contemporâneas à sua formulação, em prol da “questão regional brasileira”. As inovações            

trazidas pela PNDR refletem a sua significativa assimilação do paradigma de           

desenvolvimento sustentável, com notável importância conferida às políticas sociais em seu           

arcabouço normativo. 

Outro aspecto celebrado da PNDR concerne a ela assumir as heterogeneidades           

intrarregionais para operacionalização de estratégias, numa perspectiva inédita para o          

desenvolvimento regional brasileiro. A política rompe, então, com a concepção histórica de            

que o Nordeste, como um todo, é uma região atrasada economicamente, e parte do              

entendimento de que essa macrorregião é formada por algumas microrregiões dinâmicas, e            

outras deprimidas. 

A PNDR também inova ao utilizar o tratamento multiescalar para fundamentar suas            

estratégias, proporcionando diagnósticos mais complexos da diversidade de realidades         

brasileiras, e avançando na criação de uma nova taxonomia dos territórios do país, criando              

unidades sub-regionais, como as mesorregiões e as microrregiões, para a operacionalização           

de ações customizadas às realidades locais. 

Simultaneamente, esta política foi profundamente mal sucedida em estabelecer e          

elaborar instrumentos necessários a sua implementação. Os problemas que se apresentaram à            
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execução da PNDR, apresentados neste capítulo, contemplaram desde os mecanismos de           

financiamento às instâncias de articulação política. 

Uma das críticas mais contundentes à PNDR trata de sua incapacidade de aproveitar             

os vultosos recursos disponibilizados pelos instrumentos financeiros previstos na política.          

Devido ao fato de que estes foram criados antes da instituição da PNDR, esses instrumentos               

possuem incipiente adesão aos objetivos dessa política, bem como a PNDR tem baixa             

influência normativa sobre eles (COELHO, 2017). Soma-se a essa crítica o argumento de que              

os instrumentos financeiros foram criados desassociados de qualquer política de          

desenvolvimento regional (COELHO, 2017) e o fato de que há um desbalanceamento legal             

na relação estabelecida entre a PNDR e seus mecanismos de operacionalização (MILANI,            

PESSOA, 2015). O FNDR, que seria principal estratégia de financiamento para           

operacionalização da PNDR, até hoje não foi concretizado. 

Até mesmo as ferramentas de execução das diretrizes gerais da PNDR, os planos e              

programas de escala macrorregional e escala mesorregional, foram ineficientes, e muitos não            

lograram nem mesmo sair do papel, segundo o discutido neste capítulo. Segundo os autores,              

os planos e programas vinculados à PNDR não foram capazes de provocar as mudanças              

planejadas nas estruturas socioeconômicas e produtivas dos territórios, e, no caso da PDNE,             

chegou-se a reforçar o padrão de especialização industrial que se queria modificar (MILANI,             

PESSOA, 2015). 

Ademais, uma das premissas básicas da PNDR era de que ela deveria funcionar em              

interação com outras políticas, coordenando ações e dialogando com os entes federados e             

com a sociedade civil. O próprio texto de PNDR apontava que se fazia necessário propor um                

novo modelo de gestão pública para lidar com a complexa governabilidade da questão             

regional brasileira, mas não se logrou sucesso nesse âmbito, uma vez que a desativação da               

CPDR representou a perda de um dos poucos mecanismos de articulação política da PNDR.              

Na PNDR II, tornam-se secundários temas centrais para a primeira versão da política, como a               

governança, a transversalidade, a intergovernabilidade (BRANDÃO, 2019), denotando o         

esvaziamento das prioridades dessa política. 

Neste capítulo também é indicada a perda da importância da região Nordeste na             

PNDR ao longo dos anos, uma vez que se passou a tratar as desigualdades da região como as                  

de qualquer outra, fazendo com que a política perdesse seu sentido (MILANI, PESSOA,             

2015). É perceptível essa questão quando, a partir da segunda fase da PNDR, microrregiões              
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de média e baixa renda do Sul e Sudeste e microrregiões de alta renda do Norte e Nordeste                  

também foram consideradas de atendimento prioritário.  

Finalmente, as superintendências de desenvolvimento também não puderam fornecer         

significativa contribuição à operacionalização dos objetivos da PNDR, uma vez que foram            

recriadas sem instrumentos efetivos de ação e legitimidade institucional (COELHO, 2017),           

além de também não possuírem aderência o suficiente a essa política. 

Pode-se concluir, em concordância com o que foi posto por Milani e Pessoa (2015),              

que as contribuições da PNDR não puderam ser mais significativas pela falta de             

intencionalidade do Governo Federal em materializar sua política de desenvolvimento          

regional, através de instrumentos de implementação apropriados. Essa questão pode ser           

observada ao longo dos anos, quando prioridades estabelecidas pela política durante sua            

formulação foram sendo abandonadas. Assim, no Brasil da atualidade, ainda existe o desafio             

premente de se concretizar uma política pública de planejamento territorial que proporcione            

desenvolvimento sustentável às heterogêneas regiões do país. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente trabalho pretendeu, para responder sua pergunta norteadora, fazer um           

levantamento histórico das políticas públicas implementadas pelo Estado brasileiro em          

diferentes épocas, do Estado Desenvolvimentista ao Estado alinhado ao paradigma de           

Desenvolvimento Sustentável, culminando na intervenção planejada nos moldes da PNDR. 

Foram elencadas as diferentes fases de intervenção do Estado brasileiro no Nordeste,            

a dizer, as fases hidráulica, econômica e sustentável. Em cada uma delas, surgem atores com               

atuação alicerçada em paradigmas de desenvolvimento diferentes. Na fase hidráulica, o           

paradigma de desenvolvimento economicista e quantitativo do Estado Desenvolvimentista         

logrou ter como órgão implementador de políticas públicas o DNOCS, o qual agia em prol do                

abastecimento hídrico das regiões do país, e especialmente do Nordeste. 

Na fase econômica o Estado mantinha sua perspectiva de desenvolvimento, mas           

baseava suas ações em um diagnóstico diferente para o subdesenvolvimento. Para atender à             

complexidade das regiões economicamente deprimidas do país, o Estado brasileiro investiu           

em infra-estrutura e industrialização, tendo no Nordeste como principais agentes de           

desenvolvimento o Banco do Nordeste e a Sudene. 

Por último, são discutidas as crises que promovem modificações na concepção de            

papel de Estado e de paradigma de desenvolvimento. Nesse contexto, o Estado            

Desenvolvimentista entra em crise e o próprio papel do Estado como principal ator de              

implementação das políticas é posto em xeque pela concepção neoliberal. Ao passo que o              

Estado brasileiro retrai, a sociedade civil e o mercado crescem em importância e em              

participação no contexto político do país, assumindo maiores responsabilidades enquanto          

formuladores e implementadores de políticas públicas dentro de um novo paradigma de            

desenvolvimento. 

A revisão desses diferentes momentos de intervenção do Estado brasileiro no âmbito            

da questão regional foi importante para explicar o caminho trilhado no sentido de produzir              

um modelo de desenvolvimento holístico, sustentável, adequado à realidade brasileira, que           

fosse capaz de contemplar dimensões econômicas, sociais, ambientais, políticas e culturais.           

Isto é, para entender de fato a contribuição da PNDR para o desenvolvimento brasileiro e               

nordestino, é necessário fazer conhecer os erros e acertos das épocas anteriores, e como se               
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chegou ao entendimento de que as estratégias dessa política eram as adequadas dentro de uma               

concepção de desenvolvimento sustentável. 

No capítulo posterior, são explicadas os novas tendências de políticas públicas de            

desenvolvimento que emergem no cenário internacional ao final do século XX, alicerçadas            

nos modelos de desenvolvimento sustentável, desenvolvimento local e desenvolvimento         

territorial. As formas de desenvolvimento supracitadas são descritas, abordando seus          

antecedentes, críticas, propostas e consequências de seus processos de implementação. Esse           

capítulo é particularmente importante devido ao seu potencial de demonstrar as origens das             

premissas, estratégias e objetivos que fundamentam a PNDR, de modo que essa política não              

seja entendida por si só, mas como um produto de uma discussão de algumas décadas. 

Por último, o capítulo quarto desta monografia presta-se a introduzir a PNDR e as              

discussões mais recentes acerca de sua atuação. Apresenta-se a importância da criação da             

PNDR no contexto do começo do primeiro governo Lula; suas premissas básicas; objetivos e              

estratégias; sua dimensão sustentável; e suas propostas para o desenvolvimento do Brasil e             

das suas regiões. 

O trabalho é finalizado apresentando uma série de considerações acerca da PNDR,            

algumas apontando seus acertos, outras tecendo críticas contundentes. Os autores destacam           

como avanços importantes trazidos pela PNDR: a assimilação de um forte paradigma            

sustentável num plano nacional de desenvolvimento; a discussão sobre heterogeneidade          

regional, multiescalaridade e territorialidade no texto da PNDR; a criação de uma nova             

taxonomia de territórios para o Nordeste, baseada em mesorregiões e microrregiões, muito            

mais adequada que as anteriores produzidas pela Sudene e pelo IBGE; e a elaboração de               

planos estratégicos e diagnósticos importantes para conhecer as condições mais recentes de            

desenvolvimento das regiões do país, incluindo-se nesse contexto a macrorregião Nordeste e            

a mesorregião do Semiárido. 

Ao mesmo tempo, não foram poucas as críticas tecidas à incapacidade operacional da             

PNDR, a qual foi apontada como uma política que não possuía a intencionalidade por parte               

do Governo Federal de ser implementada.  

A PNDR até hoje sofre com problemas para financiar suas ações, devido ao fato de               

que seu principal fundo, o FNDR, nunca foi criado, e suas demais fontes de recurso não                

possuem aderência o suficiente às prioridades estabelecidas pela política de desenvolvimento           

regional.  
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Ademais, são apontadas também a falta de articulação política da PNDR - pois, ao              

longo dos anos, a política foi perdendo os instrumentos idealizados para tal finalidade - e a                

incipiente capacidade da política de fazer cumprir seus planos e programas de            

desenvolvimento, muitos dos quais nunca foram implementados ou mesmo seguidos em suas            

diretrizes. 

Assim, conclui-se que muito do que foi previsto no texto da PNDR, bem como parte               

significativa de suas intencionalidades, não puderam ser materializadas por falta de meios de             

viabilizar as ações necessárias. É discutível, até mesmo, se a região Nordeste mantém sua              

centralidade dentro da PNDR, uma vez que, ao longo dos anos, essa e outras prioridades               

foram deixadas no esquecimento. 
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